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رها   ...............................يكره للمصيل اقتصاره عىل الفاحتة وتكرا

َ إِالَّ اُهللا وحــــده ال  َ ِ َربِّ اْلَعــــاَملَِني، وأشــــهد أن َال إِ َّ ِ ــُد  ِحيِم، اْحلَْمــ ــرَّ ْمحَِن الــ ِ الــــرَّ َّ ــِم ا بِْســ

ـــه وأصـــحابه وســـلم رشيـــك لـــه، وأشـــهد أن حممـــًدا عبـــد اهللا ورســـوله صـــىل اهللا عليـــه وعـــىل  آ

  -:تسليًام كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد

   .»فيام ُيكره يف الصالةفصٌل «: -رحم اهللا تعاىل–قال الشيخ 

ــا يـــؤجر عليـــه املــــرء وإذا  ــره يف الصـــالة أي أن تركهـ ــبعض األفعـــال التـــي ُتكـ ــيخ بـ بـــدأ الشـ

   .فعلها نقصها أجره يف صالته

أن يقــرأ ســورة : ، وســبق معنــا أن مــن الســنة"الفاحتــةُيكــره للمصــيل اختصــاره عــىل ": قــال

بعـد الفاحتــة فــدل عــىل أن هــذه الســنة ســنة مؤكــدة وتركهــا ممــا ُيكــره، و عنــدنا قاعــدة يف التفريــق 

  -:بني السنة والسنة املؤكدة

  .هي التي ُيستحب املداومة عليها وعدم تركها: السنة املؤكدة

مكروها وإما أن يكون تركها خـالف األوىل،  أن السنن تركها إما أن يكون: األمر الثاين

فــإذا كانـــت الســـنة مؤكـــدة فمعنــى ذلـــك أن تركهـــا مكـــروه، وإذا كانــت الســـنة غـــري مؤكـــدة فـــإن 

إن هـذه سـنة مؤكـدة فمعنـى ذلـك أن تركهـا : تركها خالف األوىل، ولذلك كل مـا قـال العلـامء

  .مكروٌه فعله

أن قـراءة سـورة بعـد الفاحتـة سـنة مؤكـدة : إذًا قول املصنف واقتصـاره عـىل الفاحتـة يفيـدنا

  .هلا وعدم تركه هلا ملالزمة النبي 

ــة مـــن غـــري "وتكرارهـــا": قـــال ر الفاحتـ ــة مـــن غـــري حاجـــة، تكـــرا ر الفاحتـ ، أي ويكـــره تكـــرا

رهـا خمصـوص يف املحـل الواحـد أي  حاجة غري مرشوع ألن عنـدنا قاعـدة دائمـة تتكـرر وتكرا

ر اليشـء وإعادتـه مـن غـري أن كـل امـر واجـب : يف الركعة الواحـدة ال ُيرشـع تكـراره، ألن تكـرا

إن املــرء إذا أعــاد العبــادة الواجبــة مــن غــري ســبب : أهــل العلــم: موجــب منهــٌي عنــه، ولــذا قــال

  .كبطالن أو شك ونحو ذلك فإنه يكون إىل اإلثم أقرب منه إىل األجر



 

  

  

  ..........................والتفاته بال حاجة وتغميض عينيه ومحل مشغل له

إن املرء إذا وقع يف وسواسه فأصـبح يكـرر : وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون

م عليه هبـذا الفعـل، بـل قـد يكـون قريبـا لإلثـم،  بعض العبادات فإن هذا الفعل الذي يفعله يأ

ر عبـادة: بإثمه، وإنام نقول: ما نقول ـه ال ُيرشـع تكـرا م بفعلـه هـذا أل إال أن جيـد الـدليل  قـد يـأ

  .عليه

ر الفاحتة غري مرشوع ألهنا واجبة إال من ال حيسن إال الفاحتة، وكان يف موضع  إذًا فتكرا

ــل مثـــــل ــام طويـــ ـــر : قيـــ ــن الظهــ ــة أو األويل مـــ بعـــ ـــة أو الرا ــة الثالثــ ـــالته يف الركعـــ ــام يف صــ ـــام اإلمـــ قــ

ءة للقـرآن فيكـرر الفاحتـة  والعرص وال حيفظ إال الفاحتة فيكرر الفاحتة ألن هـذا املحـل حمـل قـرا

  .وال يقترص عىل واحدة

هـو «: ـا ُسـئل عـن االلتفـات يف الصـالة فقـال ، ألن النبـي "والتفاته بـال حاجـة": قال

أن : هـــو الـــنقص، فـــدل عـــىل: ، واالخـــتالس»اخـــتالٌس خيتلســـه الشـــيطان مـــن صـــالة أحـــدكم

  .االلتفات يف الصالة ليس مبطل هلا وإنام هو منقص ألجرها

هـة، وهـذه قاعـدة : ، يدلنا عىل"بال حاجة": وقوله ه إذا وجدت احلاجـة ارتفعـت الكرا أ

هتـــه وال يـــنقص  أجـــر مـــن نعرفهـــا مجيعـــا، أن كـــل مكـــروٍه إذا وجـــد يف حاجتـــه إليـــه ارتفعـــت كرا

ــا جــاء يف "وتغمــيض عينيــه": فعــل هــذا املكــروه بــه، قــال ، يكــره تغمــيض العينــني يف الصــالة 

ا بــن عبــد اهللا "املوطــأ" يــه عبــد اهللا بــن عمــر ريض اهللا عــنهام ، أن ســا ضــا عــن أ : وجــاء أ

أهنم كرهوا تغميض العينني يف الصالة، وألن تغميض العينني يف الصالة قـد يـؤدي إىل النـوم 

  .فيها وذلك مكروه من باب حتريم الوسائل ال من باب حتريم املقاصد

ــال ـــال خوفـــا مــــن  مــــن مـــال ، أي كـــل يشء يشـــغله"ومحـــل مشـــغل لـــه": قـ ــذا ا فيحمـــل هـ

الرسقة أو طفل أو دآبة ونحو ذلك ألن هذه ُتذهب اخلشوع واملرء مأمور بتحصيل اخلشـوع 

وا وعليكم السكينة«صيل أسبابه وحت يتم الصالة فأ    .»إذا أ

  

  



 

   
  

  ....................... وافرتاش ذراعيه ساجدا والعبث والتخرص والتمطي

ـا ثبــت : ، أي أن السـنة للمصـيل"ذراعيـه ســاجداوافـرتاش ": قـال أن ال يفــرتش ذراعيـه 

هنــى عـــن افـــرتاش كـــافرتاش الكلــب، وافـــرتاش الكلـــب يكـــون  أن النبـــي : عنــد أهـــل الســـنن

  .بافرتاش ذراعيه، ومعلوٌم أن الكلب إذا جلس فرش ذراعه فجعل ذراعه عىل األرض

د بالعبـث كثــرة احلركـة، وحذي"والعبـث": قـال رأى رجــال ُيكثـر احلركــة يف  فـة ، واملــرا

  ."هلو خشع قلب هذا لسكنت جوارح": صالته وروي ذلك عن عمر فقال

أن جيعــل يــده عــىل خارصتــه إمــا يــد واحــدة أو اليــدين : ، أي يف الصــالة"والتخرصــ": قــال

يف  معــًا، فــيجعلهام عــىل خارصتــه هبــذه اهليئــة، وهــذا الفعــل منهــي عنــه، وقــد جــاء عــن النبــي 

ه هن«: الصحيح   .»ى أن يتخرص املرء يف صالتهأ

د بــالتمطي"والتمطــي": قــال إمــا امليشــ للصــالة بــالتمطي أو التمطــي يف  -:أمــران: ، املــرا

د بامليش للصالة فعندنا مشيتان كالمها تسمى بالتمطي   -:الصالة، إن كان املرا

ــية الكســـالن، فـــإن املـــرء إذا ذهـــب للصـــالة فـــ:فاملشـــية األوىل ال مشـــية التمطـــي وهـــي مشـ

  .يميش مرسعا وال يميش ميش كسالن وإنام يميش وسطا بني ذلك

ـــرى ــية أخـ ـــر :وعنــــدنا مشــ ـــذلك ذكـ ـــا التمطــــي، ولـ ــح أن يشــــتق منهـ ـــمى باملطيطــــا ويصــ تسـ

  : منظومة اآلدابصاحب اآلداب وله بيت يف 

  وال متيش املطيطا فإهنا مشية ذوي الكرب

مـادًا يديـه ويعنـي حتـى  املتكـربيئـة هي املشية التـي يمشـيها املـرء وهـو كه: ومشية املطيطا

ـــا، إذًا  ــه فهــــذه تســــمى املطيطـ ــدًا يف يديــ ـــو مشــــى ربــــام رضب أحــ ـــالة لـ ــ للصـ متطــــي يشــــمل امليشــ

  -:ويشمل يف الصالة، وامليش للصالة صورتني

  .التمطي بمعنى الكسل: الصورة األوىل

 التمطـي مـن املطيطـا التـي ورد فيهـا حـديث وروي فيهـا حـديث عنـد أيب: الصورة الثانية

  .داود يف النهي عن املطيطا وميش املطيطا وهي مشية املتكربين

  



 

  

  

  .................. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي

بــالتمطي يف الصـــالة، فــإذا هويـــت للركـــوع أو لســجود أو قمـــت فــال تقـــم قيـــام : املعنــى الثـــاين

أن النبـي «: ، ولـذلك جـاء يف روايـة عنـد اخلطـايب يف غريـب احلـديثالكسالن وإنام قم قيام القـوي

 ــن القيــــام كقيــــام العــــاجز ــاجز»كقيــــام العــــاجن«: بعــــض األلفــــاظ ، ويف»هنــــى عــ قيــــل يف : ، والعــ

تفســريه هــو الــذي جيعــل يديــه عــىل األرض فيقــوم معتمــدًا عــىل يديــه فيكــون هيئتــه كهيئــة العــاجز، 

ة استحباب عند القيام أن يقّدم رفع يديه قبل ركبتيه وهذا   .هو دليٌل ألصحاب أهل مسأ

، ألن فتح الفم هيئة غري مناسبة إذا قابل شخص فيه "وفتح فمه ووضع يشء فيه" : قال

ـت إنـام تقابـل اجلبـار جـل وعـال، وقـد قـال عبـد  أي شخص وإما إغـالق فمـه هـو املناسـب، وأ

ــن املبــــارك ــرء إذ: اهللا بــ ــه احلجــــاب بينــــه وبــــني اهللا جــــل املــ ــه بــــالتكبري فــــإنام يرفــــع بيديــ ــع يديــ ا رفــ

ســـب للمســـلم ـــت تقابـــل اجلبـــار ســـبحانه وتـــدعوه، فاأل ــة : وعـــال، فأ أن يكـــون عـــىل أجـــل هيئـ

وأكمــل صــفة يف بدنــه وثوبــه ويف حلظــه ونظــره كــذلك وكــذلك يكــون يف فمــه، فــال جيعــل فهمــه 

ءة وذكر اهللا جل وعال، وأل ء أو تـراب أو مفتوحا إال يف قرا ه إذا فتح فمـه قـد يـدخل فيـه هـوا

م فتؤذيه فُتفسد عليه صالته وخشوعه   .يدخل فيه بعض الدواب واهلوا

، أي من غري ابتالع، فلو ابتلع شيئا فإنه يكـون أكـال، و األكـل مبطـٌل، "ووضعه فيه شيئا": قال

، كأن جيعل يف فمه علكا أو "يشءووضعه فيه ": و سيأيت التفريق بني القليل واليسري يف النافلة، قال

ه سيشغله يف صالته إذا وجد يف فيه   .جيعل يف فمه عودا أو نحو ذلك فهذا مكروه أل

تشمل كل صورة تشغل : واستقبال صورة: ، قوله"صورة ووجه آدمي واستقبال": قال

ـا أو النبـي «املرء يف صالته، فكل صورة تشغل املرء يف صالته فإنه ُيكره، ولذلك  يت مـن ّ

، فكـل مـا كـان أمامـك يشـغل »امرقة يعني ثوب فيه خطوط أشـغله يف صـالته تركـه بعـد ذلـك

ســـب أن ال يصـــيل املـــرء يف أمامـــه  عـــن الصـــالة وعـــن اخلشـــوع فيهـــا فـــاألوىل تركـــه، ولـــذلك األ

زخــارف إذا كانــت الزخــارف مل يعتــاد عليهــا، الــذي اعتــاد عــيل اليشــء ربــام وهــو ينظــر لــه دائــام 

  .ه إليه ونظره إليهسيذهب التفات

  



 

   
  

...............................................................................  

ــورة ــ ــول الصـ ــــم يقـــ ــــل العلـ ــــالوا : بعـــــض أهـ ــذلك قـ ــــذلك، ولـــ ـــو كـ ــــوان وهــ ــــورة حيـ : أي صـ

، فكل ما كان فيه صورة معظمة فإنـه ُينهـى عنـه فيكـون النهـي هنـا مـن "وصورة ووجه آدمي"

بــاب التعظــيم، والنهــي األول عــن الصــورة ألجــل إشــغال يف الصــالة، والثــاين ألجــل التعظــيم 

هة، فمن صـىل  ا يصيل لوثن فهو من باب الكرا وأمامـه صـورة آدمـي ولكي ال يكون مشاهبا 

ــاب ــه يكــــون مــــن بــ ــن بــــاب  أو صــــورة حيــــوان أمامــــه فإنــ ــة ال التحــــريم، إال أن يكــــون مــ هــ الكرا

ما   .التعنت وهو يكون حرا

أن الصـورة إذا مل تكـون : ، أخـذ منـه أهـل العلـم"واستقبال صـورة آدمـي": قول املصنف

فإنــه : يف الوجــه وإنــام كانــت لغــري اســتقبال عــن يمــني أو عــن شــامل أو عــل األرض غــري املصــيل

هــة وإنــام املقصــو ، هنــا "واســتقبال وجــه آدمــي": د أن يســتقبلها، قــالحينئـذ ال تكــون هنــاك كرا

فــال  يفلكــي إذا صــىل املصــيل وقــد اســتدبره آدمــ: عــّرب بالوجــه وبــاآلدمي، فأمــا تعبــريه بالوجــه

هــة  ــه ال : ، فــدل ذلــك عــىل »ه عائشــة ريض اهللا عنهــا معرتضــةً مــصــىل وأما فــإن النبــي«كرا أ

هــة يف ذلــك، وجيــوز للمــرء أن يصــيل وقــد اســتدبره  شــخص كاملصــيل الــذي أمامــه، اآلن يف كرا

هـة أن تسـتقبل وجهـه  هة، وإنـام الكرا احلرم نحن نصيل وأمامك شخص يستدبرك فهنا ال كرا

ألن يف اســـتقبالك لوجهـــه ســـتنظر لوجهـــه وتعـــابري وجهـــه فقـــد يشـــغلك ذلـــك عـــن اخلشـــوع يف 

بر فإنـــه ال الصـــالة وتنشـــغل بـــام ينظـــر إليـــه ومـــا يقولـــه ومـــا يفعلـــه مـــن ترصـــفات، وأمـــا إذا اســـتد

  .يكون فيه ذلك األمر

هـة فيـه، وقـد جـاء"ووجه آدمي": األمر الثاين يف قوله : ، يدل عـىل أن غـري اآلدمـي ال كرا

ولو «: قـال ي أن النب: ، مثل ما جاء يف الصحيح»جعل دآبة أمامه فصىل إليها أن النبي «

الصـــالة إليهـــا وإن كـــان مـــن بـــاب جيـــوز ، فـــدل عـــىل أن مـــؤخرة الرحـــل »مثـــل مـــؤخرة الرحـــل

  .أضعف من املشّبه بهالتشبيه، ومعلوم أن املشّبه 

  

  



 

  

  

  ...............................................ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه

املتحـدث والنـائم تشـغل، فاملتحـدث يشـغلك ، ألن الصـالة إىل "ومتحدث ونائم": قال

ــح  ــا حيــــدث منــــه حــــال نومــــه، وقــــد روينــــا بحــــديث ال يصــ ــه والنــــائم يشــــغلك بشــــكله ومــ بحديثــ

،ويكــره الصــالة "ونــار": ، قــال»هنــى عــن الصــالة إىل النــائم واملتحــدث أن النبــي «: إســناده

  -:ويف قبلة املصيل نار، والسبب يف املنع من استقبال النار سببان

  .لكي ال يكون فيه مشاهبة للمجوس، فإن املجوس يصلون إىل النار: السبب األول

أن النار إذا استقبله املرء يف صالته شغل هبـا، وهـذا معلـوم فكـل مـن نظـر : السبب الثاين

إىل النــار انشــغل بلهبهــا ووهجهــا ومــا تأكلــه مــن احلطــام فيهــا، ولــذلك فإهنــا جتعــل املــرء يرســح 

، وكـل مـا كـان ا كـان وحـده طابـت قرحيتـه بالشـعر بعـد ذلــك، ملـرء شـاعرا واسـتقبل نـارا وكثـريا

  .فالنار جتعل الشخص يذهب بفكره كثريا، ولذك ُكره استقباهلا

واعهــا، : وبنــاًء عــىل ذلــك فــام كــان يصــدر حــرارة وال نــار فيــه مثــل هــذه الــدفايات بشــتى أ

هــة أم ال ؟ هنــا ننظــر وال يوجــد نــص رصيــح في هــا مــن كــالم الفقهــاء هــل هــذا يــدخل يف الكرا

ــه وإنــام ننظــر للمعنــى والعلــة، فــإن نظر وال مــن حــديث النبــي  نــا للمعنــى الثــاين فــال شــك أ

رة  ليس فيها ما يشغل فلـيس فيهـا ذاك اللهـب وإنـام هـي أدوات كهربائيـة ونحوهـا تصـدر حـرا

هة خاصٌة باللهب   .بال هلب فيكون الكرا

مشـاهبة املجـوس الـذي يعبـدون النـار، فالظـاهر  إذا نظرنا للعلة الثانية وهـو: األمر الثاين

هــة  هــة، والكرا رة فيكــون كــذلك لــيس داخلــة يف الكرا أن املجــوس إنــام يعبــدون النــار ال احلــرا

ً للمعنى   .خاصٌة بام له هلب نظرا

ــه ســينظر : ، مــن األشــياء التــي تلهيــه"ومــا يلهيــه": قــال ه أل املــرآة، فــال يصــيل املــرء إىل مــرآ

ــاز فلـــو صـــىل وأمامـــه ت لنفســـه قـــائام وقاعـــدا فـــاز فإنـــه لوســـاجدا، وال ينظـــر املـــرء كـــذلك إىل تلفـ

ا خيرج به من صور وما ُيعرض فيه من هيئات ونحـو ذلـك، فكـل مـا كـان ُيلهـي  سينشغل به 

  .امه كأطفال يلعبون ونحو ذلكفال ُيصيل أم

  



 

   
  

  .. صابعه وتشبيكهاأومس احلىص وتسوية الرتاب بال عذر وتروح بمروحة وفرقعة 

: ، وقـال»هنـى عـن مـس احلىصـ يف الصـالة إال مـرة ألن النبـي «، "ومس احلىص": قال

ـه : يف الصـحيح ، وقد ثبت عن النبـي "بال عذر" إذا قـام أحـدكم يف صـالته فـال «: قـال أ

، فتكــون »ة تواجهــهألن الرمحــ«: قــال :، فنهــى عــن مســح احلىصــ، وعلــل ذلــك»يمســح احلىصــ

ــا فعنــــدما يف و ــة يف األرض هنــ ـــربام كانــــت الرمحــ ــد ســــجوده، فلـ ـــه عنــ ـــون يف وجـ ــه وتكـ جــــه قيامــ

  .يمسحه قد تكون سبب يف فوات الرمحة، ربام هذا تعليل النبي 

أن من مس احلىص فيه نوع تكّرب من أن املرء يسـجد عـىل : ومما يدل عىل ذلك من املعاين

ســب أن يصــيل  عــىل هيئتــه إن مل يكــون هنــاك عــذر تــراب أو عــىل حىصــ قــد يــؤذي جبهتــه، فاأل

  .فقد يكون احلىص يؤذي جبهته فيبعده فيمسح مرًة واحدة

فرقعـة األصـابع مكروهـة يف الصـالة إذا قصـدها، وقـد روي يف ، "وفرقعة اصابعه": قال

ه ُهني عن فرقعة األصابع": ذلك حديث عند ابن ماجة عن عّيل    ."أ

ـــال ـــ ـــروه، "وتشـــــــبيكها": قـ ـــــالة مكــــ ــع ، يف الصــ ـــ ــ ــىل أرب ــ ـــــالة عـــ ــــابع يف الصــ ــ ــبيك األصـ ـــ وتشــ

  -:درجات

 ناء الصالة  .أشدها كراهة يف أ

   هة ً الصالةثم يليه يف الكرا  .من كان يف املسجد منتظرا

 ضــا مــن خــرج مــن بيتــه متجهــًا إىل الصــال هــة وهــو مكــروه أ ــه يف ثــم يليــه يف الكرا ة أل

 .صالة فال يّشبك أصابعه

  بعــة إذا خــرج مــن الصــالة وهـو يف املســجد يعنــي يف املســجد هــل يشــّبك والدرجـة الرا

ــان ــه روايتــ ــابعه أم ال ؟ فيــ ــن محــــدان يف  -:أصــ ، "الرعايــــة"و األصــــح مــــن الــــروايتني كــــام ذكــــر بــ

يف  أن بعــد الســالم جيــوز التشــبيك، فقــد ثبــت عــن النبــي: غريهكصــاحب اإلقنــاعو ورجحــه

ه «: الصحيح بـام كـان يشء يشـغل ذهـن ، ر»سّلم عيل هيئة الغضـبان وشـّبك بـني أصـابعه أ

ا سّلم شّبك، قال ابن محدان النبي  ّ فكل موضع فعله النبـي : فكان عىل هيئة الغضبان ثم 

 هة فيه  .فال كرا



 

  

  

  ..........................................................ومس حليته وكف ثوبه

األربـع : إذًا يصبح عندنا ثالثة مكروهة وموضع ممنوع، وإن كان بعض املتأخرين قالوا 

  .قناعأهنا ثالثة من نص ابن محدان وما له موسى يف اإلكلها مكروهة، لكن الصحيح 

ــال ــا مــــن "ومــــس حلييتــــه": قــ ــّر معنــ ــا مــــن العبــــث كــــام مــ ــة يف الصــــالة ألهنــ ،كثــــرةمس اللحيــ

  .حديث حذيفة

للكــم، : ، الكــف»عــن الكــّف والكفــت هنــى النبــي «: ، انظــر معــي"وكــف ثوبــه": قــال

فـرق بـني الكـف والكفـت،  ، هذا هو أقرب املعـاين يف هذااليشـء، فـالنبي للثوب: والكفت

  .فهذه واحدة

إن : قــد يكــون لالبتــداء وقــد يكــون لالســتدامة، بعــض أهــل العلــم يقــول: والنهــي عنــدنا

  .الكفتإن الكف غري : الكف هو الكتف، لكن نقول

فأما الكفت فإنه يكون للكم، بأن يرفـع كمـه هكـذا، يرفـع كمـه هبـذه اهليئـة، : نبدأ باألول

نــاء الصــالة حركــة ال حاجــة هلــا وكفــت الثــوب هبــذه الصــورة غــري مناســب وليســت  ففعلـه يف أ

ناء الصالة، وهذا من باب االبتداء   .من اجلامل، ولذلك ُكره فعله يف أ

لو كف املرء ثوبه قبل الصالة فإنه مكروٌه كذلك : هنم يقولوا فإ: أما من باب االستدامة

ـــنة ــالة، فالســ ــل الصـــ ــه قبـــ ـــام : بفعلـــ ــل للهيئـــــة، ودائــ ـــذا أمجـــ ـــوت فـــــإن هــ ــه غـــــري مكفــ ــ ــل ثوبـ أن جيعـــ

ــاء، فالســنة  املكفــوت يكــون وقــت العمــل ووقــت الصــنعة ووقــت الوضــوء ووقــت اإلتيــان با

  .السنةك هبذه اهليئة وهذه أن تلغي كفت ثوبك فتعّدل كم: قبل دخولك يف الصالة

إذًا النهي يشمل االبتداء ويشمل االسـتدامة، لكنـه يف االبتـداء أشـد ألن فيـه حركـة وفيـه 

طبعًا هذا الكـالم كلـه فـيام هيئة، وأما االستدامة فإن االستدامة ال حركة فيها مكفوفة ابتداء، 

صـال هـو مكفــوت قــامص أبعـض األو  لـو كـان الُكـم ال يكفــف فـبعض الكمـوم مكفوتــه أصـال

  .و مجع الثوب بأن جيعل املرء ثوبهويلبسه الناس مكفوتا فهذا خمتلف، أما الكف فه

   

  



 

   
  

ر سجوده   ..ومتى كثر ذلك عرفا بطلت وأن خيص جبهته بام يسجد عليه وأن يمسح فيها أ

ــه حركــة : بعــض النــاس إذا أراد الســجود مجــع ثوبــه كلــه ثــم ســجد فنقــول هــذا مكــروه أل

ــاج  ــوع كـــرب، بـــل اســـجد بثوبـــكغـــري حمتـ ــاين أن فيـــه نـ ــاءإليهـــا، واألمـــر الثـ اســـجد : ، ولـــذلك جـ

بثوبك واجعل ثوبك يسجد عىل االرض إال يف حالة واحدة عنـد احلاجـة، ومـا هـي احلاجـة؟ 

من كـان يلـبس ثوبـا واسـعا كحـال هـذه العبـاءة فـإن العبـاءة إذا سـجدت مـن غـري كفـت هلـا ربـام 

ـــا ــن األمــ ــــة مـــ ــا ألهنـــــا مفتوحـ ـــقطت هبـــ ـــذكر ســ ـــجود، ومل يــ ــد الســ ً عنـــ ـــريا ـــا يســ ــاج إىل كفتهــ م فتحتـــ

د"املصـــنف هنـــا لكـــن ذكـــره مثـــل  وكـــف الثـــوب لغـــري حاجـــة، ألن العبـــاءة : ، وغـــريه قـــال"الـــزا

  .وغريها هذه حاجة فلو مل تكفته لوقعت وسقط حتت قدمك

هته: وعندنا قاعدة   .كل مكروه عند احلاجة ترتفع كرا

كثُرت احلركة ألن احلركـة والـرتوح باملروحـة،  ، أي"ومتى كُثر ذلك عرفا بطلت": قال

، مـا هـو؟ هـو الـرتوح هبـذه فهـو ُيكـره، وأمـا الـرتوح يف الصـالة فإنـه "الرتوح باملروحـة": فقال

يعنـــي إن احـــرت الشـــخص مكـــروه، : والرتوح باملروحـــةوح القـــدمني ســـنة عنـــده،ســـنة وهـــو تـــرّ 

ــذك: ففعلهـــا كـــذلك، هـــذه تـــروح للمروحـــة، أمـــا الــــرتوح بالقـــدم ــة، فـ ــد احلاجــ ــه ســـنٌة عنـ ـ روا أ

ــول ــهم يقــ ــدعىل احديالقـــدمني دون األخــــرى وذكرناهــــا يف : وبعضـ ــو أن تعتمــ ــة وهـ ــنٌة مطلقــ سـ

ايض   .الدرس ا

وأن يمسح فيها ": ، تكلمنا عنها قبل قليل، قال"وأن خيص جبهته بام يسجد عليه": قال

ر سجوده غه من صـالته النبي «، ألن "أ ألن هـذا مـن  »هنى أن املرء يمسح جبهته بعد فرا

ــر العبــادة عــىل املســـلم ــر العبــادة، واهللا حيــب أ ـــر أ ــيس املــرء إذا اعتمــر حلــق رأســه فهــذا أ ، أ

ــر الصــالة أن يكــون عــىل جبهتــك تــراب أو حًىصــ يســري فاتركــه عبــادة حيبــه اهللا  ، وكــذلك أ

علــق بالريــاء فتمســحه مــن هــذا البــاب وإال فاتركــه إال إال أن ختشــى أن يقــول النــاس يف يشء يت

هة   .أن يكون مدة يعني بعد السالم بفرتة فهنا ُيمسح بال كرا

هـــة نـــاء الصـــالة : فالكرا أن متســـحه بعـــد الصـــالة مبـــارشة أي بعـــد الســـالم مبـــارشة أو يف أ

هة، وأما إذا طال الفصل بأربع دقائق أو أكثر فإنه ُمباح   .فإنه كرا



 

  

  

 حاجة فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند اليه بطلت ومحده إذا عطس أو وأن يستند بال

  ...............................................وجد ما يرسه واسرتجاعه إذا وجد ما يغمه

  -:استناد وعندنا اعتامدعندنا يف الصالة : ، انظر معي"وأن يستند بال حاجة": قال

واالستناد يكون عىل اجلدار، واملرء يف صالته جيـب عليـه أن االعتامد يكون عىل العصا، 

ــــا ــة، وقلنــ ــ ـــا أي يف الفريضــ ـــوم فيهـــ ــا: يقـــ ـــ ـــن فيهـ ــ ـــذا ركـ ـــــدرة: أن هـــ ــــع القـ ــــام مــ ِ {القيــ َّ ِ ـــوا  َوُقوُمـــ

أن املـرء إذا قـام يف صـالته أن : ، وجيـوزالقيـام يف الصـالة ، أوجـب اهللا ]٢٣٨:البقرة[}َقانِتِنيَ 

مـن غــري حاجـة، جيــوز للمــرء أن يأخـذ معــه عصـا يف صــالته ولــو يكـون معتمــدًا عـىل عصــا ولــو 

  .من غري حاجة

هـــو أن تصـــيل : وجيـــوز أن يســـتند، ولكنـــه إذا اســـتند ُيكـــره لـــه كـــام ذكـــر املصـــنف، االســـتناد

ــرك مســــتند إىل  ــل ظهــ ــبب النعــــاس بخــــالف وجتعــ ــــه قــــد يســ ــة أل ــي خلفــــك مكروهــ ــارية التــ الســ

ـــه خيـــالف اهليئـــة، : بب النعـــاس، واألمـــر الثـــايناالعـــتامد فـــاالعتامد أهـــون، فاالســـتنداد قـــد ســـ أ

إذا كــان اســتناده بحيــث يقــع لــو ُأزيــل مــا اســتند إليــه لبطلــت صــالته، املــرء إذا : ولكــن يقولــون

ــه إذا رفــع قدم يــه مل يقــع فإنــه ال يكــون غــري قــائم، فــال نســمه أصــال قــائام اســتند اســتنادًا بحيــث أ

  .فيكون ترك ركنا من أركان الصالة

إذا كـــان يســـتند اســـتناد شـــديدا جـــدا ولـــيس اســـتنادا يســـريا وإنـــام اســـتنادا : الثانيـــةالصـــورة 

ـا أقـول يف احلقيقـة صـنف لـيس قـائام عـىل قدمـه، ولـذلك ذهـب امل: شديدا جـدا بكـل جسـده فأ

ــه تبطــل صــالته إذا كــان اعــتامده شــديدا بحيــث لــو ُأزيــل مــا اســتند إليــه بطــل، هــذا رأهيــم : إىل أ

  .هذا فيام لو مل تكن هناك حاجةوهو فيه روايتان وكل 

ــه ذكــر يف غــري ، "ومحــده إذا عطــس": قــال أي وُيكــره محــده اهللا جــل وعــال إذا عطــس، أل

إذا مل يكــن موضـعه موضــع  ، جـاءه خــٌرب يّرسـه ال حيمـد اهللا "أو وجــد مـا يرســه": حملـه، قـال

د باالسرتجاع أن يقـول"واسرتجاعه": محٍد كالسجود، قال إن هللا : ، إذا وجد ما يغّمه، واملرا

ــة االســـرتجاع هـــي  ــاس يظـــن أن لفظـ ــا إليـــه راجعـــون ألن بعـــض النـ ال حـــول وال قـــوة إال "وإنـ

  .، فهذا غري صحيح"باهللا



 

   
  

......................................................................  

ة استعانة ُتقال قبل الفعل، وأما االسرتجاع فيُقال بعد ، لفظ"ال حول وال قوة إال باهللا"

، لفظة استعانة، وكان "فال حول وال قوة إال باهللا"،"إنا هللا وإنا إليه راجعون": املصيبة وهي

الصحابة إذا استنهوا حصنا فلم يقدروا عليه اسرتجعوا ففتحه اهللا جل وعـال علـيهم، وذكـر 

  .ذلك ابن أيب الدنيا يف بعض كتبه

 أعني عىل هذه : ، من باب"ال حول وال قوة إال باهللا": قد يقول املرء بعد املصيبة

  .املصيبة

   



 

  

  

طل الطهارة   ................................وكشف العورة عمدا يبطلها ما أ

ِ َربِّ  َّ ِ ِحيِم، اْحلَْمــــُد  ــرَّ ْمحَِن الــ ِ الــــرَّ َّ ــِم ا َ إِالَّ اُهللا وحــــده ال بِْســ َ اْلَعــــاَملَِني، وأشــــهد أن َال إِ

ـــه وأصـــحابه وســـلم  رشيـــك لـــه، وأشـــهد أن حممـــًدا عبـــد اهللا ورســـوله صـــىل اهللا عليـــه وعـــىل آ

  -:تسليًام كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد

رمحهـــم اهللا –يف هـــذا الفصـــل بـــذكر مـــا يبطـــل الصـــالة، والفقهـــاء  -اهللا تعـــاىل هرمحـــ-رشع

ت : يتوسعون يف استخدام األحكام الوضـعية، وأعنـي بـذلك -تعاىل أهنـم أحيانـا يسـمون فـوا

ـــــإن  ـــذلك فـــ ــ ـــد مبطال،ولــ ــــــمون املحســـــ ـــبطال ويسـ ـــ ــانع مــ ـــ ــ ــود ا ــ ـــمون وجــــ ـــ ـــبطال ويسـ ــ ـــط مـــ ـــ الرشـ

االصـــطالحات التـــي اصـــطلح عليهـــا االصـــوليني يف كتـــبهم قـــد ال جتـــد للفقهـــاء دقـــة يف تطبيـــق 

ـــم ربــــام ســــّموا الســــ ــذه االصــــطالحات حتــــى إهنـ ـــن هــ ـــببا وغــــري ذلــــك مـ بب رشطــــا والرشــــط سـ

  .املعاين

ــا أورده املصـــنف  ــة كـــي نعلـــم أن بعضـــًا ممـ يـــت هبـــذه املقدمـ ــاىل–وأ ــه اهللا تعـ هـــو يف  -رمحـ

تاحلقيقة متعلٌق    .الرشوط أي رشوط الصالة التي أوردها املصنف قبله بفوا

طـل الطهـارة": -رمحه اهللا تعـاىل–يقول الشيخ  ت رشط الطهـارة "يبطلهـا مـا أ ، هـذا فـوا

ــرة  ــد ثبــــت يف الصــــحيحني مــــن حــــديث أيب هريــ ــارة، فقــ ــالة ال تصــــح إال بطهــ ــإن الصــ أن : فــ

، فإذا كـان الوضـوء رشط »دث حتى يتوضأال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أح«: قال النبي 

ث يف صـــالته بطلـــت يف ابتـــداءها فإنـــه رشط يف صـــحة اســـتدامتها، ولـــذلك فـــإن املـــرء إذا أحـــد

  .ته فال تصح صالته بالكليةصال

أمــر بســرت العــورة كــام مــّر معنــا يف قولــه جــل  ، ألن اهللا "وكشــف العــورة عمــدا": قولــه

ــَد ُكــلِّ َمْســِجدٍ {: وعــال ــَتُكْم ِعنْ د بالزينــة هنــا]٣١:األعــراف[}َيــا َبنِــي آَدَم ُخــُذوا ِزينَ هــو : ، واملــرا

د باملسجد    .جل وعال بسرت العورة عند الصالة أي الصالة، فأمر اهللا: سرت العورة، واملرا

  

  



 

   
  

  ...................................... ال إن كشفها ريح فسرتها يف احلال أوال

، فإذا تعمد املرء كشف العورة "وكشف العورة عمدا": -رمحه اهللا تعاىل–يقول الشيخ 

ال إن ": الفإن كشفه هذا مبطٌل للصالة بخالف ما إذا انكشفت مـن غـري قصـد منـه، لـذلك قـ

أن هنـاك أشـياء يف الرشـع ُعفـي عـن : ، عنـدنا قاعـدة"كشفها نحـو ريـح فسـرتها يف احلـال أو ال

الطهـارة فـإنام كـان مـن بـاب : يسريها وأشياء يف الرشع مل يعف عـن يسـريها، فعـىل سـبيل املثـال

اء فأمره  رأى النبي «الطهارة ال يعفى عن يرسه فقد  يف رجِل َرُجٍل مثل الدرهم مل يصبه ا

ا طالوا القصد بينها النبي  ، إذاً فهناك أشياء ال يعفى فيها »بغسل رجله أو بإعادة وضوءه 

  .عن اليسري

ــن هــــذه املعــــاين ــا ملعــــاٍن، مــ ــري فيهــ ــياء ُعفــــي عــــن اليســ ــان فيــــه حــــرج : وهنــــاك أشــ أن كلــــام كــ

يعفـــى عـــن يســـريه، فاليشـــء إذا كـــان الشـــخص يبـــارشه ومشـــقٌة يف عـــدم العفـــو عـــن يســـريه فإنـــه 

بكثـرة ويقـع لـه يف أحييــان كثـرية فـإن الرشــع يعفـو عـن يرســه إذا ُأّمـر بكلـه، ومــن هـذا البـاب مــا 

تنا ً للمشـقة الكبـرية لسـرتها : يتعلق بمسأ فإن كشف العورة مأموٌر بسرتها كلها، ولكـن نظـرا

ــح فتكشــــف بعــــض العــــورة أو  ــأيت ريــ ــد تــ ـــال فقــ ــل حـ ــه يف كــ ــأيت مــــن يســــحب ثوبــ أن املــــرء قــــد يــ

هـذا فيكشف عورته أو يسقط رداءه عن بدنه من غري قصد منـه، فـالعوارض كثـريٌة ُتزيـل عنـه 

  .الرشط وهو سرت العورة

ً لوجــود املشــقة الكبــرية فقــد ُعفــي عــن يســري العــورة، ولــذلك قــال ال إن كشــفها ": فنظــرا

  -:لعورة برشطني، أي من غري قصد منه، إذًا يعفى عن سرت ا"نحو ريح

ال إن ": أن يكون من غري قصد منه، وهذا الذي عّرب عنه املصنف بقولـه: الرشط األول

  ."كشفها نحو ريح

ً، واملراد بالكشف اليسـري: الرشط الثاين إمـا قلـة الزمـان أو قلـة : أن يكون الكشف يسريا

الزمـان قلـيًال فإننـا ال املوضع، إما أن يكون الزمان قليال أو أن يكون املوضع قليال، فإن كـان 

   .ننظر ملقدار احلجم الذي خرج من العورة

  



 

  

  

  ... وكان املكشوف ال يفحش يف النظر واستدبار القبلة حيث رشط استقباهلا

ً يلبس إزارا فسـقط إزاره بكليتـه فظهـرت عورتـه : وبناًء عىل ذلك فلو أن شخصا معتمرا

ـــول ــال فنقــ ــة فرجـــــع وأقـــــام إزاره يف احلـــ ـــحة : املغّلظـــ ـــٌل صــ ـــا قليــ صـــــالته ألن كشـــــف العـــــورة هنــ

، فـإن يعفـى "فسـرتها يف احلـال": ولـذلك قـالان وإن كان يسريا باعتبار املوضع، باعتبار الزم

، أو مل يســرتها يف احلــال وإنــام طــال الــزمن وكــان املكشــوف ال يفحــش يف "أو ال": مطلقــا، قــال

  .النظر

، إنه إنام يعفى عـن الـزمن اليسـري فيـهإذًاكان يسريا ُعفي يف زمنه وإن كان مغّلظا وكثريا ف 

إما أن يكون قليال يف زمنه فال ننظر ملقدار ما خر ج وال نوعـه مغّلظـة أو غـري  -:فعندنا أمران

بعـض النـاس يلـبس : مغّلظة، وإن كانالزمن كثريا فيُعفـى عـن اليسـري قلـيال فقـط، ومثـال ذلـك

ض ظهــره ال عورتــه املغّلظــة، فليلــة وتكــون قصــرية ويلــبس حتتهــا بنطــاال فــإذا ســجد خــرج بعــ

ألن العــورة املغّلظــة قليلهــا الكثــري، وإنــام خــرج أســفل ظهــره مــا يقابــل الرســة أو خــرج مــا دون 

  .هذا يعفى عن يسريه وإن طال الزمن ما دام غري عاملٍ به: الرسة من إزاره فنقول

إذا كان مـن  فإنه ال يعفى عن يسريه إال: وأما املغّلظة ولو كانت يسرية أو ما كُثر حجمة

  .غري قصد وقُرص زمانه

ط اســـتقباهلا": -رمحـــه اهللا تعـــاىل–يقـــول الشـــيخ  د أن "واســـتدبار القبلـــة حيـــث ُرشِ ، املـــرا

يف الفريضـة ويف غـري النافلـة يف السـفر ، يسـقط اسـتقباهلا يف النافلـة يف : القبلة ُيشرتط اسـتقباهلا

ـــريض العـــــاجز عـــــن ـــتقباهلا للمــ ــقط اســ ــ ـــا ويسـ ــان راكبــ ـــفر إذا كـــ ـــب  الســ ــــتقباهلا، فحيـــــث وجــ اسـ

ـه مـّر معنـا يف رشوط الصـالة  ـا ؟ أل استقباهلا فيحُرم استدبارها، وعـّرب املصـنف باالسـتدبار 

ـــه بإمجـــاع أهـــل العلـــم بـــال خـــالف: يف اســـتقبال القبلـــة ال جيـــب مســـامتة عـــني الكعبـــة إال ملـــن : أ

عــم اهللا جــل وعــال علينــا نحــن يف هــذا البلــد واملســجد ا نــا ننظــر لعــني ينظــر إليهــا كــام أ م أ حلــرا

ــة  ـــالكعبــ ـ ــدا أو ـــن عـــ ـــتقبال عينهــــا، مـ ـــب اســ ــا أن : كفيجـ ـــا، إمـــ ـــتقبال عينهـ ــيهم اسـ ال جيــــب علـــ

  .يستقبل املسجد أو يستقبل مكة أو أن يستقبل اجلهة

  



 

   
  

  ......................................واتصال النجاسة به إن مل يزهلا يف احلال

ــه  ــل بــ ــناده مقـــال إال أن أهــــل العلــــم عــــىل العمــ ــديث وإن كــــان يف إســ ــا يف احلــ ــذلك روينــ ولـ

فـإذا كنـت مـن أهـل ، أي اجلهـة، »مـا بـني املرشـق واملغـرب قبلـة«: جممعون كام قـال ابـن رجـب

إنـام : ةالصـال، ولـذلك الـذي يبطـل املدينة فكل ما يسمى جنوبا فهو قبلـة ولـو انحرفـت يسـريا 

حتــى يكــون كاملســتدبر هلــا ويصــبح جلهــة أخــرى وبــدل اجلنــوب يصــبح هــو االنحــراف الكبــري 

  .رشقا أو غربا أو ينتقل إىل الشامل

  -:، اتصال النجاسة له حالتان"واتصال النجاسة به إن مل يزهلا باحلال": قال

  .أن تكون قبل الصالة: احلالة األوىل

ناء الصالة: احلالة الثانية   .أن تكون يف أ

إذا كانت النجاسـة اتصـلت باملصـيل يف أ ثنـاء صـالته فيجـب عليـه أن : الثانيةنبدأ باحلالة 

ــىل إزالتهـــا بطلـــت  ــال إذا علـــم هبـــا وصـــالته صـــحيحة، فـــإن مل يزهلـــا مـــع قدرتـــه عـ ــا يف احلـ يزيلهـ

صـــالته، ألن االســـتدامة كاالبتـــداء، جـــاءت نجاســـٌة عـــىل نعلـــه جيـــب عليـــه خلـــع نعلـــه، جـــاءت 

ــه خلــــ ــه جيــــب عليــ ــىل عاممتــ ــه خلــــع رداءه مــــا مل يظهــــر نجاســــٌة عــ ــه، عــــىل رداءه جيــــب عليــ ع عاممتــ

  .عورة، هذا واحد

ناءهــا نســيانا أو جهــال : احلالــة الثانيــة إذا كانتالنجاســة موجــودة قبــل الصــالة ووجــد يف أ

ـــا بـــه ناءهـــا فنقـــول: هلـــا، فطبعـــا عا ـــَم هبـــا يف أ إن : باطلـــة ال شـــك بإمجـــاع أهـــل العلـــم، لكـــن علِ

نــاء الصــالة فأزاهلــا كانـت وجــدت قبلهــا ومل يكـن ــًا هبــا قبــل افتتـاح الصــالة وعلــم هبـا يف أ : عا

ة دقيقـــة فرّ  إذا كانـــت النجاســـة موجـــودة قبـــل : كـــز معـــي فيهـــاصـــحة صـــالته، انظـــر هـــذه املســـأ

صـحة : الصالة برشط أن يكـون غـري عـاملٍ هبـا ومل يعلـم هبـا إال يف اثنـاء الصـالة فأزاهلـا يف احلـال

صىل فخلع نعليه فخلع الصحابة نعاهلم، فقيـل لـه بعـد صـالته،  أن النبي «: صالته، دليلنا

ــاين فــأخربين أن بــنعيل أذى: فقــال ، فــدل  ، أي النبــي »فنزعهــا«جاســة، ، أي ن»إن جربيــل أ

ه : عىل   .كان غري عامل بوجودالنجاسة قبل الصالة أ

  



 

  

  

  ..........................................والعمل الكثري عادة من غري جنسها لغري رضورة 

أن تكـــون النجاســـة موجـــودة قبـــل الصـــالة وهـــو عـــامل هبـــا لكنـــه نســـيها فلـــم : احلالـــة الثانيـــة

: فقهائنـايتذكر إال يف الصالة أو بعد الصالة، الحظ الفرق بـني هـذه والتـي قبلهـا، هـذه يقـول 

ــه ال يعفــى عــن النجاســة بنســياهنا ألن النســيان فيهــا غــري معــذور هـــو  صــالته باطلــة مطلقــة أل

ــل املوجـــــود  ـــل جيعــ ــل ؟ ألن اجلهــ ـــذر باجلهــ ــا ُعـ ـــ ــيان،  ــذر بالنســ ـــذور باجلهـــــل وال يعــ ــه، فمعـ فيــ

ـه مفـّرٌط، فالواجـب عليـه ولـو  معدومًا وال جيعل املعـدوم موجـودا، لكنـه مل يعـذر بالنسـيان أل

ط، فلــام فــّرط فإنــه ال مــن بــاب النــدب مــن حــني علــم بالنجاســة قبــل الصــالة أن يزيلهــا فقــد فــرّ 

  .ُيعذر بذلك

ضـا  هذا هو مشهور املـذهب يف قضـية التفريـق بـني وجـود النجاسـة يف احلـالتني، وهـذه أ

ومــن أحــدث  ةالصــالفــيمن أحــدث قبــل : ينبنـي عليهــا مســائل كثــرية جــدا عنــدهم يف الرشــطية

ناءها يف االستخالف، وسيمر معنا بإذن اهللا   .يف أ

، "والعمل الكثري عادة من غري جنسها لغـري رضورة":-تعاىلرمحه اهللا –يقول املصنف 

: العمـل الكثــري يف الصـالة يبطلهــا، لكــن مـا ضــابط العمـل الكثــري الــذي يبطلهـا ؟ بعضــهم قــال

ـــن نقـــــول ـــات، لكــ ــع وهـــــو ثـــــالث حركــ ـــي : ننظــــر ألقـــــل اجلمـــ ـــرك ثـــــالث  قـــــد ثبـــــت أن النبــ حتــ

، »له وكل درجة ينزهلا بخطوتنيعىل املنرب ثم نزل درجتني ُيصىل يف أصفقد صىل «: حركات

هـــي : عــىل أهنــا أكثــر مــن ثــالث حركـــات، ولكــن الضــابط يف احلركــة التــي تبطــل الصــالةفــدل 

: إن هـذا لـيس يف صـالة،ولذلك قـال: احلركةالكثرية عـادًة بحيـث أن مـن ينظـر للمصـيل يقـول

ك ، يعنــي خارجــة عــن جنســها مــن حركــٍة ومــن حتريــ"والعمــل الكثــري عــادة مــن غــري جنســها"

، "لغــري رضورة"لليــدين وعبــٍث ونحــو ذلــك مــن األمــور فإنــه يكــون مــبطال هلــا لغــري رضورة، 

أي لغــري حاجــة، واحلاجــة ال بــد أن تكــون حاجــة قويــة وليســت الرضــورة : قولــه لغــري رضورة

يــرون : ، األصــوليوناألصــولينيبــاملعنى اآلخــر، ألن الرضــورة عنــد الفقهــاء هلــا معنيــان وغــري 

هتا فوات أحد املقاصد اخلمس لعند من يرى أهنا مخس أن الرضورة هي الت ي يرتتب عىل فوا

  .، أو أهنا غري حمصورة مقاصد"ابن السبكي والطويف"أو ست كـ 



 

   
  

  ...........................................................واالستناد قويا لغري عذر

د بالرضورة هي احلاجة لعني اليشء، فإذا احتاج : وأما عند الفقهاء فقولون إن املرا

املرء لعني اليشء وال يقوم غريه مقامه فهذه تسمى رضورة، وأما احلاجة فهي احلاجة 

يتجوزون فيسمون احلاجة رضورة إذا كانت قوية، : لوصفه فقد يقول غريه مقامه، الفقهاء

كام «وية فيجوز له احلركة كإنقاذ غريق أو فتح باب أو محل طفل فاملرء إذا احتاج حاجة ق

  .، فإن هذه احلركة الكثرية يكون معفٌو عنها»مع بنت بنته أمامة ريض اهللا عنها ي فعل النب

ــايض، قــال"لغــري عــذر اواالســتناد قويــ": قــال : ، وهــذا مــّر معنــا قبــل ذلــك يف الــدرس ا

ــا ذاكــرا للتشــهد األول " ءةورجوعــه عا ورد يف حــديث : ، انتبــه معــي"بعــد الرشــوع يف القــرا

بّني أن املرء إذا ترك التشهد األول واجللـوس لـه ثـم قـام للركعـة الثالثـة  أن النبي «: املغـرية

إذا تـرك التشـهد األول وقـام للركعـة أن املـرء : ، أخذ العلامء من ذلك»واستتم قائام فال يرجع

  -:حاالتالثالثة نسيانًا فله ثالث 

ـه مل : إذا تذكر قبل أن يستتم قائًام فإهنم حينئذ قالوا : احلالة األوىل جيـب عليـه الرجـوع أل

  .يرشع يف الركن الذي بعده

ــة ــــة الثانيــــ ــه : احلالـ ــ ــــره لــ ــة فُيكــ ءة الفاحتــــ ــرا ــ ــــع يف قــ ــائام وقبــــــل أن يرشــ ــ ــتتم قــ ــذكر إذا اســــ ــ أن يتــ

ــم مــوم حــديث املغــري أن ال يرجــع لع: الرجــوع، جيــوز لــه الرجــوع لكــن األوىل واألفضــل واأل

  .الذي ذكرته لكم قبل قليل

ــة ــه : احلالـــة الثالثـ أن يتـــذكر بعـــد رشوعـــه يف قـــراءة الفاحتـــة مـــن الركعـــة الثالثـــة فيحـــُرم عليـ

ا فرقوا بني حالـة القـراءة ومـا قبلهـا  وإذا رجع بطلت صالته، لنهي النبي  الرجوع عنه، و

ءة ركـــن مقصـــوٌد مـــن القيـــام، فالقيـــا: ؟ قـــالوا  ــود مـــن ألن القـــرا ــودا لذاتـــه، املقصـ م لـــيس مقصـ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــدأ بــ ـــ ـــ ــأن بــ ــ ـــ ـــ ــة بـ ـــ ـــ ءة الفاحتـــ ــرا ـــ ـــ ـــــن رشع بقـــ ــ ـــ ءة، فمـ ـــــرا ـــ ـــو القـــ ـــ ـــ ــــــام هــ ـــ ــام إنــ ـــ ــ ـــ ِ َربِّ {القيـ َّ ِ ــُد  ـــ ـــ ـــ اْحلَْم

، ألن البســـملة ليســـت مـــن الفاحتـــة يف قولـــة عامـــة أهـــل العلـــم، فـــإذا بـــدا بــــ ]٢:الفاحتـــة[}اْلَعـــاَملِنيَ 

ـــاَملِنيَ { ِ َربِّ اْلَعــ َّ ِ ـــُد  ــة[}اْحلَْمـ ــع  ،]٢:الفاحتــ ــإن رجـــ ــهد األول فـــ ــوع للتشــ ـــُرم عليــــه الرجـــ ــه حيــ فإنــ

  .بطلت صالته وال يعفى يف ذلك إال عن اجلاهل فقط



 

  

  

ءة وتعمد زيادة ركن فعيل ا ذاكرا للتشهد بعد الرشوع يف القرا   ...ورجوعه عا

ــل ــل قليـ ــدومًا وال : ألن عنـــدنا قاعـــدة قلتهـــا قبـ أن اجلهـــل والنســـيان جيعـــالن املوجـــود معـ

ة، وطبعـا وجودا، فـاحفظ هـذه القاعـجيعالن املعدوم م دة، هـذه تطبيقهـا أكثـر مـن مـائتي مسـأ

  .هلا استثناءات مثل املثال الذي ذكرته قبل قليل لتفريطه

، هنـا "وال جيعـالن املعـدوم موجـودا اجلهل والنسيان جيعالن املوجود معـدوماً ": قاعـدة

ـــُرم الرجــــوع للتشــــهد األول فهــــذا موجــــود فنظــــرا  ــــه حيـ ــك ــــا َجِهــــل أ ــة ذلــ ــه جاهــــل بحرمــ ــ أل

ه مل يرجع فرجوعه هذا ال فائدة منه، ولذلك جيب عليه سجود السـهو : فنقول يعفى عنه، كأ

  .رجع أو مل يرجع، ولكن إن رجع بعد القراءة بطلت صالته إال ناسيا أو جاهال

ءة": قال ًا ذاكـرا للتشـهد بعـد الرشـوع يف القـرا ـاً "عا ً يقابلهـا النـايس ، عرفنـا عا  وذاكـرا

ــال ــن فعـــيل": واجلاهـــل، قـ ـــادة ركـ ، مـــن تعمـــد زيـــادة ركـــن فعـــيل يف صـــالته بطلـــت "وتعمـــد زي

صالته، ألن الزيادة كـالنقص وألن هـذه األفعـال يف الصـلوات زيـادة ركعـة فيهـا أو ركـٌن فيهـا 

ــوز اإلحــــداث يف ــدين وال جيــ ــد ثبــــت يف صــــحيح مســــلمإحــــداث يف الــ ــدين، وقــ ــن حــــديث   الــ مــ

، أي »مـــن عمـــل عمـــال لـــيس عليـــه أمرنـــا فهـــو رد«: قـــال لنبـــي أن ا: ريض اهللا عنهـــاعائشـــة 

  .مردود عليه، فعمله باطل لكل من زاد ركنا يف صالته أو ركعة فقد بطلت صالته

هــو : أن الــركن القــويل يتســامح فيــه، والــركن القــويل: ، يفهــم مــن ذلــك"ركــن فعــيل": قــال

ءة الفاحتة مل تبطل صالته  وإنام ُيكره له ذلك ، وال تبطل الصالة الفاحتة، فإن املرء إذا كرر قرا

ـــري فهــــو ذكــــر يف  ــالة الــــذكر مــــن الفاحتــــة والتكبـ ــل يف الصــ ــر ، واألصــ ــراءة الفاحتــــة وألهنــــا ذكــ بقــ

الصالة، فلو أن املرء كرر التكبري يف صالته أو الفاحتة فهو ذكـر وهـو حمـل مرشـوع يف اجلملـة، 

ر الفاحتة   .لكن ُيكره له تكرا

  

  

  

  



 

   
  

وتعمد تقديم بعض االركان عىل بعض وتعمد السالم قبل إمتامها وتعمد إحالة املعنى يف 

ءة    ..................................................................................القرا

فقـدم الركـوع : ، من قّدم ركن عىل ركن"وتعمد تقديم بعض األركان عىل بعض": قال

األصـل فيهـا التوقيـف عىل السجود بط تمـوين أصـيل«لـت صـالته أل ، فـال جيـوز »صـلوا كـام رأ

، فمـــن ســـّلم قبـــل "وتعمـــد الســـالم قبـــل إمتامهــا" : الزيــادة وال جيوزالتبـــديل وال التقـــديم، قــال

، فمــن ســّلم هــو الصــالة عــىل النبــي  وأركاهنــاإمتــام الصــالة ويكــون إمتامهــا بــآخر ركــٍن فيهــا 

  .بطلت صالته قبل الصالة عىل النبي 

هذا قطع وهذا غـري السـالم، القطـع أمـر آخـر، وإنـام يقصـد أن : من نوى اخلروج ؟ نقول

ــل الـــــدرس : يقــــول ــه قبــ ــا عنــ ـــذي تكلمنــ ــالة الــ ـــو ســــالم الصــ ــذا هـ ـــد أن هـــ ــيكم بقصـ ـــالم علــ السـ

ايض   .ا

ءة": قــال ءة جيــب فيهــا"وتعمــد إحالــة املعنــى يف القــرا أن املــرء ال يلحن،واللحــن : ، القــرا

ء نوعـــان فكالمهــا يســـميه حلــٌن خفـــي عنــد الف ـــه عنــد علـــامء التجويــد واإلقــرا قهــاء نوعـــان كــام أ

ء، فعنـــد  وجــيل، ولكـــن داللتــه عنـــد الفقهــاء خيتلـــف عــن داللـــتهم عنــد علـــامء التجويــد واإلقـــرا

وهـــو اللحـــن الـــذي حييـــل املعنـــى، فكـــل حلـــن حييـــل : أن اللحـــن اجلـــّيل يبطـــل الصـــالة: الفقهـــاء

طل الصالة، فل اً :  الكاف فنقولكرسإياَك و: ال بدلو قاملعنى أ   .بطلت صالته إن كان عا

ـــى ـــل املعنـ ــه ال حييـ ــرف أو بتغيــــري حركــــة لكنــ ــق حــ ـــان حلنــــا بتغيــــري نطــ ــا إن كـ ـــل : وإمــ مل تبطـ

هــذا ال : احلمــَد هللاِ، نقــول: احلمــُد للِهقــال: بــدل أن يقــول: صــالته، فلــو قــال عــىل ســبيل املثــال

ـه اصـطالح الفقهــاء  ء يسـمى حلـن جــّيل، يسـمى حلنـا خفيـًا وعنـد يبطـل الصـالة أل علــامء اإلقـرا

ء  فكــل حلــٍن يف اإلعــراب عنــدهم حلــن جــّيل، واللحــن اخلفــي عنــد مــا ال يعرفــه إال علــامء اإلقــرا

ــر ابـــن جـــزر يف واألداء أربعـــة أقـــوال يف معنـــى اللحـــن اخلفـــي واجلـــيل عنـــد ، "النرشـــ"، وقـــد ذكـ

ء، لكـن أشــهره كـام رجـح ءأن اللحــن : علـامء اإلقـرا هـو مــا : اخلفـي عنـد علـامء التجويــد واإلقـرا

ال، اجليل هو ما أحال املعنى ومـا مل حيلـه : ال يعلمه إال أهل االختصاص، بينام لفقهاء يقولون

  .فإنه خفّي 



 

  

  

  ...............................................وبوجود سرتة بعيدة وهو عريان 

ءة": يقول ، انتبهـوا قيـودبطلت صالته، إذًا عندنا ثالثة ، "إن تعمد إحالة املعنى يف القرا

  -:معي

 ــة املعنـــى ــدل أن يقـــول مـــثال: إحالـ ــى، بـ ــو تغـــري املعنـ ــاف: وهـ ــال بكرســـ الكــ ــاَك قـ ، أو إيـ

 .األمر جعله هنيا أو العكس فال يصح صالته: مثال

 ءة هنا الفاحتة ويشمل عىل التحقيق : األمر الثاين أن يكون يف القراءة وقصدهم بالقرا

ضــــا ــون: أ ءة غــــري الفاحتــــة ألن بعــــض املتــــأخرين يقولــ ــة، فنقــــول: قــــرا ال، : هــــذا خــــاٌص بالفاحتــ

ــه تعمــد إحالــة املعنــى فيشــمل الفاحتــة وغريهــا، وهــذا هــو حتقيــق املــذهب،  الفاحتــة وغريهــا أل

 .فتعمد إحالة املعنى يف الفاحتة أو غريها يبطل الصالة

 تقيم لسـانه بـالقراءة، فلـو حلـن ، ألن بعـض النـاس ال يسـأن يكون عمداً : القيد الثالث

نَـــا ال ُتَؤاِخـــْذَنا إِْن َنِســـينَا َأْو {: ُعفـــي عنـــه وقـــد قـــال اهللا جـــل وعـــال: حلنـــًا حييـــل املعنـــى نقـــول َربَّ

َا   .اهللا جل وعال قد فعلت: ، قال]٢٨٦:البقرة[}َأْخَطْأ

وجــود الســرتة، : مــن مبطالتالصــالة،"وهــو عريــانه وبوجــود ســرتة بعيــد": يقــول الشــيخ

د هبــا ، أي يمكنــه الوصــول إليهــا "بعيــده": الســرتة التــي يســرت هبــا عورتــه، وقولــه: والســرتة املــرا

ــرتًة  ــرء إذا مل جيــــد ســ ــا ال تبطــــل صــــالته، ألن املــ ــه الوصــــول إليهـ ــدة ال يمكنــ ــا لــــو كانــــت بعيــ ألهنـ

ــا قلنــاوجــب عليــه أن يبحــث عنهــا فــإن مل جيــد مطلقــا صــىل ُعريانــًا، ونحــ وال جيــوز تــأخري : ن 

ــتغل برشــــطها أمــــران ــطها، واملشــ ــاألمر األول هــــو الــــذي حيــــدث  -:الصــــالة إال ملشــــتغل برشــ فــ

ه سيجده قريبا، و األمر الثاين السرتة، فـإن السـرتة وإن كانـت بعيـدة : قريبا ويغلب عىل ظنه أ

نـــه أهنـــا لـــن تـــأيت يغلـــب عـــىل ظنـــه أهناســـتأيت فينتظـــر حتـــى تـــأيت فإنـــه ينتظرهـــا، فـــإن غلـــب عـــىل ظ

  .وصىل وهو يصيل حرضت بطلت صالته بحضورها

، كـان يغلـب عـىل ظنـه أهنـا غـري موجـودة وبعيـدة جـدا، "وبوجود سرتة بعيـده": إذًا بقوله

  .بطلت صالته حينئذ: فحرضت حال صالته فنقول

   



 

   
  

  ....................................................................وبفسخ النية

ــول الشــــيخ ــل الصــــالة: يقـ ــة"أن ينـــوي : وممــــا يبطــ ــري "فســــخ النيــ ــل غــ ــل قليــ ، وهــــذا قلنــــا قبــ

الســـالم وهـــو معنـــا زاد عـــىل الســـالم، قـــد ينـــوي فســـخ الصـــالة مـــن غـــري ســـالم، واملـــراد بفســـخ 

ينهـــا وســـميت بقـــاف القطـــع،هـــو قطـــع النية: الصـــالة ة أريـــد أن أ بعـــض االخـــوان : وهنـــا مســـأ

يــه الشــيطان مائــة مــرة يف صــالته ويقــول لــه سبالوســوا يبتليــه اهللا جــل وعــال  قــد قطعــت : فيأ

صالتك فأعد صالتك، فتجد صاحبنا هذا يقطع صـالته مئـات املـرات يف الصـالة الواحـدة، 

ه أن كـــل مـــن نـــوى الصـــالة فـــإن نيتـــ: يف يشء مـــن البتـــة، األصـــل ولـــيس هـــذا مـــن ديـــن اهللا 

  .نا عن هذا قبلية جمزأ فيها وإن مل يذكرها، وتكلمقائمة، واستصحاب الن

د بقطــــع النيــــة يف الصــــالة ــرا ــــه خــــارج الصــــالة، وقــــد : املــ ــا أ ــرء جيــــزم جزمــــا هامــ ــو أن املــ هــ

ـه حمـدث فحين استحب العلامء نية قطع الصـالة ملـن كـان يف مجاعـةٍ  ناءهـا أ ئـذ جيـب وتـذكر يف أ

ــه بنيتــــه أن  ــتحى بفعلــــه أي أن خيـــرج فيجــــب عليـ ــإن اسـ ــه فـ ــه وبنيتــ ــه أن يقطـــع الصــــالة بفعلـ عليـ

قطع الصالة ويستمر يف الصـالة معهـم حيـاًء ركوعـا وسـجودا مـن غـري نيـة الصـالة ولكـي ال ي

  .يكون من باب التهاون بالصالة، وهذا معنى نية قطع الصالة

ــر وساوســه وشــكه يف صــالته، فنقــول إن هــذا الشــك الــذي : أمــا صــاحبنا هــذا الــذي يكثُ

ورد عليــك لــيس شــكا ناهيــك أن يكـــون قطعــا للصــالة، وقــد ذكـــر أهــل العلــم ومــنهم الشـــيخ 

أن املـرء إذا كُثـر شـكه وكثـر تـردده فـإن تـردده وشـكه : وغـريهاف الكشـتقي الـدين وتبعـه عليـه 

ـه قـد انقطـع صـالته نقـولال عربة به، فنقول هلذا  صـالتك ال يقطعهـا : الشـخص الـذي يظـن أ

يشء من نيتك قط ألن نيتك هذه ليست نية حقيقية وإنام هي وساوس يف النية فـتظن أن هـذا 

  .قطع للصالة

ــاذا ؟ ألن بعــض النــاس قــد يســمع يف دروس العلــم ــا قلــت هــذا  أن نيــة قطــع الصــالة : أ

قطعها مائـة مـرة فيكـون هـذا العلـم وبـاال عليـه، فهـو لـيس مبطلة ثم إذا صىل العشاء بعد قليل 

ــرء ــيعم املــ ــه، ولــ ــم العلــــم كلــ ـــم ومل يعلــ ـــرف العلـ ـــذ طـ ــو أخـ ــة هــ ـــام يف احلقيقــ ـــابا : علـ ــان مصـ إذا كــ

   .بوسواس أن هذا الوسواس ليس من دين اهللا جل وعال يف يشء



 

  

  

مـل مــع النيــة وبـالرتدد يف الفســخ وبـالعزم عليـه وبشــكه هـل نــوى فع وبـالرتدد يف الفسـخ

  ..........................................الشك عمال وبالدعاء بمالذ الدنيا

ه جيوز االفتاء بالقول الضعيف للرضورة العامة واخلاصة، ومن : وقد ذكر أهل العلم أ

تى ؤأن يكـــون املـــرء مصـــابا بوســـواس، فـــإذا كـــان مصـــابا بوســـواس فإنـــه ُيـــ: الرضـــورة اخلاصـــة

 م البنـــاء عــىل اليقــني وإنــام أن يبنــي عـــىل غلبــة الظــن أو الظــن فقـــطوهــو عــد: بــالقول الضــعيف

  .فيبني عىل األكثر، وسيأيت بعد قليل مثاهلا

ــال ــدنا قاعــــدة يف الــــرتدد"وبــــالرتدد يف الفســــخ": قــ ــــه عنــ ــه: ، أل ــة لــ ــن النيــ ــرتدد كمــ ، أن املــ

األصل عدم النية، إذًا الرتدد يرجعـه للعـدم فكمـن ال : وجود النية أم عدمها ؟ قالوا : األصل

، أي بــالعزم "وبــالعزم عليــه" : وهــو الــرتدد يف النيــة، قــال: نيــة لــه، وهــذه مســائل نــادر وقوعهــا

: الصـغرى، والنيــة الصــغرى يف الصــالة مـؤثرة عــىل اإلبطــال، قــالعـىل الفســخ، ألن هــذه النيــة 

،فهـل دخـل ثم مع شـكه ركع، لو أن املرء شك، "هل نوى فعمل مع الشك عمال : شكه وب"

ــه إذا : ركوعــك وقــع يف وقــت الشــك وهــو عــدم التــيقن، واألصــل: أم ال ؟ نقــوليف الصــالة  أ

وجــد الشــك أن تبنــي عــىل اليقــني، فحينئــذ يعتــرب مــا بنــي يف وقــت الشــك غــري صــحيح وجــود 

  .الرتدد فيه

ــال ة أريــــد أن أقــــف عنــــدها قلــــيال، "بمــــالذ الــــدنياوبالــــدعاء ": قــ ــأ األصــــل يف : هــــذه مســ

َن َراكًِعـا َأْو «: لذكر اهللا جل وعال، وقد قال النبي الصالة أهنا  َأال َوإِينِّ ُهنِيُت َأْن َأْقَرأَ اْلُقـْرآ

ا السُّ  بَّ َعزَّ َوَجلَّ ، َوَأمَّ ُكوُع َفَعظُِّموا ِفيِه الرَّ ا الرُّ َعاِء َفَقِمٌن َساِجًدا ، َفَأمَّ ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِيف الدُّ

ــَتَجاَبَلُكمْ  ـــ ْيُْس ـــديث أيب »َأ ــــذا حــ ــــدلنا، هـ ــــادة يـ ـــا : قتـ هلــ ــــال الصـــــالة وأقوا ـــل يف أفعـ عـــــىل أن األصــ

ــال، ويف  ــه هللا جـــل وعــ ــيم والتنزيــ ءة ويف الركــــوع التســـبيح والتعظـ ــام القـــرا التوقيـــف، ففـــي القيــ

  .الرفع منه التسميع والتحميد ونحو ذلك

ومهــا عنــد : إن الــدعاء أوالً ال ُيرشــع إال يف موضــعني يف الصــالة: وبنــاًء عــىل ذلــك فقــالوا 

   .وقبل السالم السجود وبعد الصالة عىل النبي 

  



 

   
  

...................................................................................  

ـــدعاء و ــيهام الـ ـــع فـــ ــعان مهــــا اللــــذان يرشـ ـــاٌء واحـــــد يف هــــذان املوضــ ـــتثنى مــــن ذلــــك دعـ يسـ

ـــول ــــوع فتقـــ ــتثني يف : الركــ ــ ــــذي اســ ــذا الــ ــ ـــط، وهــ ــــر يل فقـــ ــــدك  اغفــ ــبحانك  وبحمــ ــ ســ

يف القيــام مـــن الركــوع دعــاء القنــوت، يف الوقـــت الــذي يرشــع فيــه ســـنتكلم  ىويســتثنالركــوع، 

  .عن حمله، ما عدا ذلك ليس حمال للدعاء فال يرشع فيه الدعاء

ـــاين ـــر الثــ ــذ: األمــ ــدعاء ان أن هـــ ـــعان الـــــذي يرشـــــع فيهـــــا الـــ ــاملوضــ ـــول  افةإضـــ ـــوت، يقــ للقنــ

مع الكلم، فتقول مثال: الفقهاء ه ال يدعى فيه إال بجوا  إين أعوذ بك من : األصل فيه أ

 إين ظلمـــت النـــار وعـــذاب القـــرب ومـــن فتنـــة املحيـــا واملـــامت ومـــن فتنـــة املســـيح الـــدجال، 

 أعنـى عـىل ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك، مـثال : نفيس ظلام كثريا فاغفر يل، أو تقـول

ــه ــ ــــرآن كلــ ــــاء القــ ــَني {: دعــ ـــ ــا لِْلُمتَِّقـ ــ ــ ـــُنيٍ َواْجَعْلنَ َة َأْعـــ ـــرَّ ـــا ُقـــ ــ اتِنَـ يَّ ـــا َوُذرِّ ــ ــْن َأْزَواِجنَـ ـــا ِمــــ ـــ ــْب َلنَ ـــ ـــا َهـ ــ نَـ َربَّ

ــا ـــ ـــ ــ ـــــــــان[}إَِماًم ـــا ِيف {، ]٧٤:الفرقـ ـــ ـــ ـــا آتِنَـ ـــ ـــ نَـ ــَذاَب َربَّ ــــ ـــ ــا َعـ ـــ ــ ـــ ـــنًَة َوِقنَ ــ ـــ ـــَرِة َحَســ ــ ـــ ـــنًَة َوِيف اآلِخــ ـــ ـــ ْنيَا َحَسـ ــدُّ ــ ـــ الـــ

ــارِ  مــع الكلــم وال تســأل دقــائق األمــور وخاصــة بــام يتعلــق بمــالذ ]٢٠١:البقــرة[}النَّ ، فتــأيت بجوا

  .الدنيا

  -:أمران: ودليلهم عىل ذلك

ـــالوا : األمــــــر األول ــــف : قـــ ــاب التوقيــ ــن بــــ ــ ــان مــ ــا كــــ ــ ـــالة التوقيــــــف، ومــ إن األصــــــل يف الصـــ

مـــع الكلـــم أو مـــا ورد عـــن النبـــي : ل فيـــهفاألصـــ أو يف كتـــاب اهللا جـــل  أن ال تـــدعو إال بجوا

ــوة ــل، ولــــذلك أهيــــا األخــ ـــذا األصــ ـــ: وعــــال، وهـ ــفيان البسـ ــوب ابــــن ســ ـــاب روى يعقــ وي يف كتـ

وب السختياين شيخ اإلمام مالك : ،"املعرفة والتاريخ" املسلمني  أمَّ : -رمحه اهللا تعاىل–أن أ

يف مكة وكان يقنت يف رمضان وال يدعو إال بدعاء القـرآن فقـط وال يزيـد عليـه فكـان ال يزيـد 

عىل دعاء القرآن وهي اآليات التي فيها الدعاء، وهذا من أفعال السلف رضوان اهللا علـيهم 

  .ورمحهم اهللا، إذًا هذا الدليل األول

  

  



 

  

  

  ........................... وباإلتيان بكاف اخلطاب لغري اهللا ورسوله أمحد

ٌم «: قــال يف حــديث عبــد اهللا بــن املغفــل وألن النبــي : قــالوا : دلــيلهم الثــاين ســيأيت أقــوا

ـا ســأل دقــائق األمــور، فلــام »يعتـدون يف الــدعاء ، وقــد نزلــه عبــد اهللا بـن مغفــل عــىل دعــاء ابنــه 

ه منهٌي عنه، وقد قال اهللا جلسأل ابنه دقائق األمور ومنها مالذ الدنيا نّزله عليه فدل عىل   أ

ــِدينَ {: وعــــال َ ال ُحيِــــبُّ اْملُْعَتــ َّ ــُدوا إِنَّ ا ــ ـــرة[}َوال َتْعَت ـــالوا ]١٩٠:البقـ ، وبنــــاًء عــــىل ذلــــك فــــإهنم قـ

ك دآبـة مهالجـة وزوجـة حسـناء"فلو قال يف صـالته : وهذه عبارهتم ، بطلـت " إين أسـأ

  .الم الفقهاء والذي مشى عليه املصنفصالته ألن هذا سؤال يف تفصيل األمور، وهذا ك

 أن نبينـا : فإنه قد ثبت يف الصـحيح ولكن نقّدم عىل كالم املصنف كالم رسو اهللا  

نقول لصاحبه كام  ، وكل كالم يقابل كالم رسول اهللا »ثم ليتخري من الدعاء ما شاء«: قال

أن الصالة : ، فدل عىل»ما شاءليخري من الدعاء «: هو رٌد عليك، حديث رصيح: قال مالك

ــاء وال  ـــام شــ ـــا بـ ـــوا فيهـ ـــرا ادعـ ـــم أجـ ـــل واألعظـ ـــم واألكمـ ـ ـــن األفضــــل واأل ــل صــــالتك، لكـ تبطــ

ــةرواألحــــ ـــن : ى باإلجابــ مــــع الكــــالم ورد عـ ــو مــــن جوا ــدعاء هــ أن ال تــــدعوا يف صــــالتك إال بــ

  .إال هبذه فنأيت هبا أو يف كتاب اهللا، الرسول ما دعا رسول اهللا 

  .دائام احرص عىل حفظ ادعية الرسول فإن اخلري كله فيها لذلك احفظ ادعية الرسول،

إن املــرء يف : ، يقــول"وباإلتيــان بكــاف اخلطــاب لغــري اهللا ورســوله أمحــد": يقــول الشــيخ

ى بكاف اخلطاب لغريه، مثل بعض الناس خياطـب يف القنـوت أشخاصـا فيقـول : صالته لو أ

أخر أمامه أو شخصا أخـر غائبـا يا كريم يا رحيم وهكذا وخياطب إياَك، فإن خاطب شخصا 

إن هـذه الصـالة ال يصـلح «: كام قال يف حديث معاوية ابـن حكـم بطلت صالته ألن النبي 

إّلــالك أعبــد وإليــك اســعيوهكذا : بالــدعاء ، فــال خياطــب اهللا »م اآلدمــيفيهــا يشء مــن كــال

، ألن يف "أمحدلغري اهللا ورسوله ": جيوز، لكن ال ختاطب أحد من اآلدمني، وهذا معنى قوله

الســالم عليــك أهيــا النبــي، وذكرنــا مــا معنــى الــدعاء : هــو يف التحيــات القــرآن خماطبــة النبــي 

  .وهو ليس من دعاء الغائب وإنام هو الستحضار الذهن يف هذا الباب

  



 

   
  

أموم عىل إمامه   ................. وبالقهقهة وبالكالم ولو سهوا وبتقديم ا

القهقهة منهي عنهـا، وقـد روي حـديٌث أهنـا تبطـل الصـالة وهـو ، ألن "وبالقهقهة": قال

أن احلركــة  كــذلك مــن حيــث املعنــى ألن مــن بــاب الكــالم وال يناســب هيئــة الصــالة، فــإذا قلنــا

  .تبطلها فالقهقهة أوىل

ـا مـّر معنـا أن النبـي "وبـالكالم ولـو سـهوا ": قال   ، إن هـذه الصـالة ال يصـلح «: قـال

، فمن تكلم يف الصالة ولو ساهيا بطلت صالته ألن الكالم مـن »اآلدميكالم فيها يشء من 

ما كان من باب األحكام الوضعيةفإنه ال يعذر فيـه أن : املبطالت وهو مبطل فعل، والقاعدة

ـــة بـــــاب اإلبطـــــال ــم يف مقدمــ ـــــا قلـــــت لكـــ ــل يف ذاتـــــه، وأ ــذا مبطـــ ـــيان، وهـــ أن : باجلهـــــل وال بالنســ

ال يعـــذر، فعنـــدهم مـــبطال، لكـــن هـــذا مبطـــل فـــذاك  الفقهـــاء يتوســـعون فيجعلـــون تـــرك الرشـــط

لف مـال غـريه فنقـول: قاعدة ال يعـذر، ألن األحكـام : فلو أن شخصا جهل جهال أو نسيانا أ

ة فيهـا  الوضعية ال يعذر فيها بجهـل وال بنسـيان، وهـذه قاعـدة وهـذه هـي علتـه، وطبعـا املسـأ

  .خالف

أموم عىل إمامه": قال أموم عـىل إمامـه يف أمـرين، ال جيوز أن ي"وبتقديم ا يف  -:تقدم ا

عـل اإلمـام ليـؤتّم بـه فـال إنـام ُج «: قـال أن النبي : الفعل ويف املوضع، فقد ثبت يف الصحيح

  -:مام بأمرين، والتقدم عىل اإل»تقدموا عىل إمامكم

أن يتقـــدم عليـــه باملوضـــع، فلـــو أن مأمومـــا تقـــدم عـــىل إمامـــه بطلـــت صـــالته : األمـــر األول

ــأ موم يصــاف اإلمــام فيكــون معــه عــن يمينــه أو عــن يمنــه وشــامله معــًا أو يكــون خلفــه، وإنــام ا

  .فكل مأموم صىل خلف إمامه بطلت صالته، وهذه التقدم األول

التقدم يف األفعال، وال جيوز للمأموم أن يتقدم عىل أفعال إمامه فال يركع : التقدم الثاين

  .قبل ركوعه وال يسجد قبل سجوده

أموم له أربع حاالت: انظر معي   -:اإلمام مع ا

فقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يرتاخى عنه   .إما أن يتقدم، وإما أن يوا

  .بطلت صالته إال أن يتدارك، وسنتكلم عنها بعد قليل: فإن تقدم عليه



 

  

  

................................................................................  

هـــة شـــديدة، : يعنـــي كـــّرب مـــع تكبـــريه وركـــع مـــع ركوعـــه، قـــالوا : وإن وافقـــه هـــذا ُيكـــره كرا

ـــه فيـــه مشـــقة أن تقـــول ـــه ُيكـــره ؟ أل م، فـــإن بعـــض األئمـــة ُيكـــّرب يف أول : ـــاذا قـــالوا أ إنـــه حـــرا

ـــه يبطـــل  ّل تكبــرية االنتقـــال وال يصـــل إال بعـــد فـــرتة وخـــاص إن كــان ثقـــيال، وإن قـــ بحرمتـــه وأ

فقـــةفـــإن الن: فهـــو مشـــقة، ولـــذلك فقـــة، واملوا إنـــام هـــو : هـــي إنـــام جـــاء يف التقـــدم ومل يـــأيت يف املوا

فقة   .ُيكره، إذًا هذا فيام يتعلق باملوا

ــت بفعلــك، ولــذلك نعــرف : احلالــة الثالثــة ــه حيــنام ينتهــي مــن فعلــه تــأيت أ املتابعــة وهــو أ

ـــإن مل ــيهام، فـ ــل كلــ ــدمها بــ ـــيس بأحــ ــرين ولـ ـــال األمــ ـــرين وبكـ ــل اإلمــــام بجمــــوع األمـ ـــاء فعــ  انقضـ

كتـاب "تستطع علم أحدمها اكتفيت بأحدمها، نص عـىل ذلـك أمحـد ويف كتابـه اجلليـل العظـيم 

  -:، الذي رواه عنه مهنا الرياحي، ما مها هذا األمران"الصالة

ــــاين، ألن  ـــركن الثـ ـــدأ يف الــ ــد بــ ه قـــ ــرا ــــال، وأن تـــ ـــرية االنتقـ ء مـــــن تكبــ ـــرا ــرف الــ ــ أن ينتهـــــي حـ

اهللا أكـــرب وانتهـــاء : ن متابعـــًا لــه ؟ بعـــد قولــهالشــخص إذا كـــان قــائام يريـــد أن يســجد، متـــى تكــو

ــت لســت متابعــًا، إمــا  ء فأ ء، هــذا األمــر األول، فــإن هويــت قبــل أن ينتهــي مــن الــرا حــرف الــرا

  .موافق أو مسابق

ــر الثـــاين ــون قـــد هـــوى : األمـ ــه فيكـ ــر إليـ أن يكـــون قـــد وصـــل للـــركن الثـــاين، إذا كنـــت تنظـ

ــه فنقـــولللســـجود، إن كنـــت ال تـــرى وتكـــون بعيـــدا وال تســـتط ــة : يع النظـــر إليـ تكتفـــي بالعالمـ

، وهــو كتــاب عظــيم جــدًا يف قضــية اخلشــوع "الصــالة" األوىل ونــص عــىل ذلــك أمحــد يف كتــاب 

  .واالطمئنان وفيه كالٌم نفيث

ــع بـــ ـــر الرا ، : األمــ ـــريا ـــام وقتـــــا كثــ ــن اإلمــ ـــــأموم عـــ ـــى ا ــــو أن يرتاخــ ـــي، والرتاخـــــي هـ الرتاخــ

هــة الرتاخـي عــن اإلمــام  ـأموم مــع اإلمــام ركنــني مكـروه يف الصــالة كرا شـديدة، فــإن تراخــى ا

أموم عن اإلمام ركنني بطلت الركعة، وسيأيت يف حمله   .بطلت الركعة، إن تراخى ا

ــنة الواجبـــة ثـــم إن تراخيـــت ركنـــني بطلـــت  فقـــة ومتابعـــة وهـــو السـ إذًا عرفنـــا مســـابقة وموا

  .ومع ذلك فهو مكروه وقد يصل إىل التحريم أحيانا



 

   
  

  ........................................................مهوببطالن الصالة إما

وبطــالن االئــتامم،  اإلمــامبطــالن صــالة : ، عنــدنا قاعــدة"امــهوبــبطالن الصــالة إم": يقــول

أن كــال األمــرين : كثــري مــن اخــوان طلبــة العلــم ال يفــرق بــني هــايت القاعــدتني، واملــذهب: انتبــه

ــم ــل العلـــ ـــتامم، وألن بعـــــض أهــ ـــالة بطـــــالن الصــــالة وبطـــــالن االئـ ـــالة : مبطــــل للصـ يبطــــل الصــ

  .ببطالن صالة اإلمام دون بطالن االئتامم

بطـــالن االئـــتامم ســـيأيت إن شـــاء اهللا يف بطـــالن صـــالة اإلمـــام الـــذي ذكـــره املصـــنف هنـــا، و

إذا عرفنــا أن صــالة اإلمــام قــد بطلــت فتبطــل صــالة : بــاب اإلمامــة، بطــالن صــالة اإلمــام يعنــي

ــأمومني، مثــال ذلــك نــاء : ا اإلمــام إذا كــان دخــل يف الصــالة حمــدثًا قبــل الصــالة ثــم تــذكر يف أ

ال يقبــل «أم صــحيحا ؟ بــاطًال،  افتتاحــه للصــالة كــان افتتاحــا بــاطال -:الصــالة، فســؤايل اآلن

  .صالته باطلة: ، بإمجاع»اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

ــأمومني، يســتثنى مــن ذلــك صــورة واحــدة إذا : إذًا بطلــت صــالة اإلمــام فبطلــت صــالة ا

ــأمومون ومل يعلمــوا بــبطالن صــالهتم ويعفــى عنهــا ألن  مل يتــذكر إال بعــد الصــالة وانرصــف ا

، إذًا بطلـــت صـــالته وال يســـتخلف وهنـــا ال يســـتخلف وال يـــأيت ويتـــذكر يف الظـــنالعـــربة بغلبـــة 

م ــة الثانيـــة أو بعـــد تكبـــرية اإلحـــرا ــا يســـتخلف أحـــدًا خلفـــه، بـــل جيـــب عليـــه أن يقطـــع : الركعـ مـ

صــالته ويبــدأ الصــالة مــن جديــد أو اإلمــام الثــاين يبــدأ الصــالة مــن جديــد ألن الصــالة بطلــت 

  .من أوهلا

ناء صالته فالذي بطـل هـذا الـركن ومـا بعـده  إذا: الصورة الثانية كان اإلمام أحدث يف أ

جــاز، اإلمــام يف الركعــة الثانيــة يف : والصــالة ال تتــبعض، إن اســتخلف اإلمــام يف هــذا املوضــع

جيـــوز لـــك أن تســـتخلف ألن مـــا مىضـــ صـــالة : القيـــام أحـــدث وخرجـــت منـــه ريـــح، نقـــول هنـــا

أمومني وصالة اإلمام صحيحة فُيبنى عىل م   .ا مىض، فيخرج اإلمام ويستخلفا

ــر ــي انظــ ــول -:معــ ـــام ؟ : نقــ ــتخلف إال يف القيــ ــتحى ومل يســ ــه اســ ـــجود لكنــ أحــــدث يف الســ

ــح  ـــأمومني، ال تصـ ــام يف بعـــض الصـــالة فبطلـــت مجيعهـــا وبطلـــت صـــالة ا بطلـــت صـــالة اإلمـ

أمومني، ما جيوز االستخالف اآلنص    .الة اإلمام وال ا



 

  

  

  .................................................... وبسالمه عمدا قبل إمامه

، أحـد املشـايخ أئمـة احلـرم جيب أن يستخلف يف الركن الذي أحدث فيه كام قال الفقهاء

ــا خـــرج مـــن صـــالته قــال ؟ ألن حدثـــه قبـــل الصـــالة، ففعلـــه  صــحيحفعلـــه ـــاذا املســـتخلف : ّ

  .صحيٌحعىل قول الفقهاء

ـــدث يف:االســــتخالف ــه إذا أحـ ــأعامل  حملــ ـــأيت بـــ ـــالة واســــتخلف يف الــــركن ومل يـ ــاء الصـ نــ أ

  .بعده

، إمــا بحــدث وإمــا بزيــادة يف الصــالة وإمــا بوجــود ســاتر "وبــبطالن صــالة إمامــه": يقــول

، ال يصـح أن يسـلم "إمامهوبسالمه عمدًا قبل ": لعورة من املبطالت التي مىض ذكرها، قال

أموم قبل إمامه البتة، و لذلك النبي  ذا ركـع فـاركعوا ام ُجعل اإلمـام ليـؤتم بـه فـإإن«: قالا

، لــــيس إباحـــ»ســـجدوااوإذا ســـجد ف وإنــــام  ة للســـالم قبــــل اإلمـــام، ومل يقــــل وإذا ســـلم فســـلموا

ال : ألجــل املســبوق فــإن املســبوق يســلم بعــد اإلمــام بــركعتني يقضــيهام، ومــن ســلم قبــل إمامــه

تصح صالته إال صالة واحدة وهي صالة اخلوف فقط، وصالة اخلوف جـاءت عـىل خـالف 

  .يصح اإلحلاق به وال القياس عليه القياس، وما جاء عىل خالف القياس فال

ــا فيقــول إذا دخلــت مــع اإلمــام يف صــالة هــو يصــيل رباعيــة  :وبعــض أهــل العلــم يــرى رأ

ــنف ــول املصـ ــلم، عـــىل قــ ــليت ركعتــــني فسـ ــة فـــإذا صـ ـــت تصـــيل صـــالة ثنائيــ صـــالته باطلــــة، : وأ

ــيس كــذلك ؟ لــيس قــول املصــنف فقــط، بــل هــو قــول األئمــة أيب حنيفــة ومالــك والشــافعي  أ

ـت تنـما تصح الصـال: وأمحد يف مشهور األربعة، وهو قول اجلميع وي صـالة الفجـر ة، ولـو أ

  ما جيوز لك أن تسلم قبل اإلمام وما يصح مطلقا، : وهو ينوي صالة الظهر

ــت  تظــره يصــيل ركعتــني ثــم أصــيل معــه ركعتــني وأســلم، نقــول: قولــت انــتلــو أ باطلــة : أ

ع فـاركعوا إنام ُجعل اإلمام ليؤتم به فإذا كرب فكربوا وإذا رك«: صالتك، اسمع قول النبي

، روايتنــا يف صــحيح مســلم، فاحلــديث »أمتــوا «، أو »ومــا فــاتكم فاقضــوا وإذا ســجد فاســجدوا 

أن تكـــون أفعالـــك أقـــل مـــن أفعـــال اإلمـــام، جيـــب أن تكـــون أفعالـــك مثـــل أمـــر، فـــال جيـــوز لـــك 

  .أوأكثر من أفعال اإلمام: أفعال اإلمام، وعند بعض أهل العلم



 

   
  

ً ومل يعده بعده   ....هلواألكل والرشب سوى اليسري عرفا لناس وجا أو سهوا

ة يفتـــي هبـــا بعـــض أهـــل العلـــم وهـــو قـــول لـــبعض أهـــل العلـــم وقـــول  إذًا ينتبـــه فهـــذه املســـأ

  .قوي جدًا، ولكن مجاهري أهل العلم عىل خالف من آراء املصنف

ً ومل يعــده بعــده": رمحــه اهللا تعــاىل–يقــول الشــيخ  ــأموم إذا ســهى : ، يعنــي"أو ســهوا أن ا

أموم سها فسـلم  إذا كـان مـن بـاب السـهو يصـح لكـن : قبـل إمامـه، نقـولفسابق إمامه أو أن ا

ه يرجع ويقيض ما فاته مع اإلمام ويقيض األركان التي سلمها مع اإلمام   .برشط أ

، األكــل والرشــب مــبطالن "وجاهــل واألكــل والرشــب ســوى اليســري عرفــا لنــاس": قــال

ــا قــالوا للصــالة، ظــاهر كــالم املصــنف فيالفريضــة والنافلــة وال فــرق وال نفــرق بيــنهام ــه : ، و أ

ــــ ــاب أوىل وال شــــك، والكــــالم يبطـــل ؟ أل الكالم ال يناســـب الصــــالة فاألكــــل والرشـــب مــــن بـ

ليس أن هذه الصالة ال يصح فيها يشء من كالم اآلدميـني، فاألكـل والرشـب مـن بـاب أوىل، 

  .وهكذا

، اليشــء اليســري، مثــل أن يبقــى يف الفــم يشء أو مثــل أن يكــون املــرء "ســوى اليســري": قـال

يف صـالته، املصــنف مشــى عــىل أن اليســري يف الفريضــة والنافلــة وإال فــإن بعضــا مــن املتــأخرين 

ه ثبت أن عبد اهللا بن الزبري  كان إ مامـا للمسـجد  خيصون ذلك بالنافلة دون الفريضة، أل

م، ائمــة املســجد احلــرام يف  عهــد الصــحابة رضــوان اهللا علــيهم و التــابعني أعامهلــم هلــا مــن احلــرا

ـــه وحي ـــوافرين يف وقتــ ــــحابة كـــــانوا متــ ــة العاليـــــة، فـــــإن الصـ ــه، املكانـــ ـــون فعلـــ ــة  رضــ ـــاد أئمـــ واجتهــ

اس يف الـرتاويح لعاليـة، فكـان عبـد اهللا بـن الـزبري يصـيل بالنـرمني مكـة واملدينـة هلـا املكانـة ااحل

ـاء ويرشـبه ليـبيل حلقـه، فـدل عـىلأو يف السنة فإذا كثرت القـراءة ي ـه رشب يسـري لبـل أخـذ ا  أ

ــة ، ولـــيس مـــن بـــاب التـــنعماحللـــق  ـــه يعفـــى عنـــه لنـــاس وجاهـــل أو حلاجـــة يف النافلـ فـــدل عـــىل أ

  .باخلصوص

  

  

  



 

  

  

وال تبطل إن بلع ما بني أسـنانه بـال مضـغ وكـالكالم إن تنحـنح بـال حاجـة أو انتحـب ال 

  ........................................................خشية أو نفخ فبان حرفان 

ه ال يسمى أكال وإن كان القاعدة "غطل إن بلع ما بني أسنانه بال مضتبوال ": يقول ، أل

ــدنا ـــائم : عنــ ــه الصـ ــذلك لــــو فعلــ ــو يســــمى أكــــل ولــ ــيس مــــن اجلــــوف، هــ ــه ولــ ــّم مــــن الوجــ أن الفــ

ــف: ألفطــر، فــنحن عنــدنا مــن الوجــه وينبنــي عــىل ذلــك مســائل  أن جتويــف الفــم وجتويــف األ

عدالقايض مخس ذكرها ابن    .يف القوا

ه مـا بقـي يف الفـم يّفطـر ومنـه املضمضـة ال تّفطـر ألهنـا خارجـة، ومـن : من هذه املسائل أ

ه مل يمضـغه فهـو معفـو عنـه : هذه املسائل ما ذكرت لك قبل قليل أن هذا اليسري يعفى عنه أل

أن كل ما كان فيه مشقة عىل النـاس فإنـه يعفـى : عدة اليسريبأن فيه مشقة، وقد ذكرت لكم قا

  .عن يسريه ومنه البلع ما بقى بني األسنان

و : ، يعني"انانتحب بال خشية أو نفخ فبان حرفوكالكالم إن تنحنح بال حاجة ": قال

مـن : ، يقـولم إن تنحنح بال حاجة أو انتحب بال خشية أو نفخ فبان حـرفيأخذ حكم الكال

، فيظهـر حرفـان احلـاء "حـم"صور الكالم أن يتنحـنح بـال حاجـة يعنـي مل ينـبح حلقـه فيتنحـنح 

و ل حاجـة يف حلقـه ألناس بفعل هذا من غـري حاجـة ولـيس ألجـ، هكذا، بعض ا"حم"وامليم

  .تعب يف صوته وإنام من غري حاجة

ـــا بـــاحلكم، : يقـــول  هـــذا عنـــد بعـــض أهـــل العلـــم هـــو مبطـــل للصـــالة إن تعمـــده وكـــان عا

ــــا بــــاحلكم، أغلـــب النــــاس  ــادر أن شــــخص يتعمــــده ويكـــون عا ــامل بــــاحلكم، ألن هــــذا نـ غــــري عـ

يسموهنا بعٌض كالم، ألن هذ مبنية عىل أصـل، الكـالم هـل هـو املفيـد أم الكـالم هـو الصـوت 

ــر الكـــالم، فـــال كـــال ـ ــن أ م إال بحــــرف وصـــوت ولـــيس كـــل صـــوت كـــالم، لكــــن ؟ الصـــوت مـ

فيجعـــل الصـــوت كالمـــا برشـــط أن يكـــون كلـــام وأقـــل كالمـــا يعرفـــه : بعـــض أهـــل العلـــم يتجـــوز

ــان وفعـــل األمـــر جمـــزوم ، ترســـم حرفـــا مـــع كثـــرة بأهنـــا فعـــل أمـــر، "يف و عـــي"ك : العـــرب حرفـ

  .بحذف حرف العلة

   



 

   
  

ءته   ..............................ال إن نام فتكلم أو سبق عىل لسانه حال قرا

فبــان حرفــان، : ، حرفــان، فهــي أقــل كلمــة تعــرف، ولــذلك قــالوا "و يف و ريعــي و قيــ"فـــ 

يعني تذكر أمه أو : بكى وانتحب ال خشية ،"ال خشيةإن تنحنح بال حاجة أو انتحب ": قال

ــاه أو ابنــه أو زوجــه أو نفــخ فقــال بطلــت، ألهنــا مــن غــري : أف مــن غــري حاجــة فبــان حرفــان: أ

، ولـــذلك أهـــل أن يستشـــعر مـــن هـــو واقـــف بـــني يديـــه: حاجـــة تبطـــل الصـــالة، واألوىل باملســـلم

ــم ـــلم أن وقوفــــك بــــني يــــدي: العلــ ــالة لكــــي يعلــــم املسـ ــبطالت الصــ ــاٍر عظــــيم  شــــددوا يف مــ جبــ

اىل يف صـــالته يف ســـجودك ســـبحانه وتعـــاليوأن أقـــرب موضـــع تكـــون فيـــه للجبـــار ســـبحانه وتعـــ

  .ويف قيامك

ولـذلك فــإن لبســك يف الصـالة غــري لبســك يف غريهــا، ووجهـك يف الصــالة غــري وجهــك  

يف غريهــا، وبرصــك يف الصــالة غــري برصــك يف غريهــا، وكــذلك مــا يتعلــق بلحظــك وحركتــك 

قعــة قــد ينظــر يف الحتيــاط هلــذا البــاب مهــم، فــإن وهيئتــك، ولــذلك ا كــان قضــية إذا وقعــت الوا

ة من باب   .اإلفتاء املسأ

إن النـوم اليسـري ال : نومـًا يسـريا فإنـه يقـول: ، إن نام فـتكلم يعنـي"ال إن نام فتكلم": قال

رافع يبطل الصالة، نام نوما يسريا وضابط النوم اليسري من الكثري مّر معنا يف الطهارة ال من 

ــاجد  ــام عفـــي عــــن : وال سـ ــوءه فـــال تبطـــل صــــالته، فلـ ــام راكعـــا مل يبطــــل وضـ ــائام أو نـ ــام قــ فلـــو نـ

ــا عُ  ــا عفــا اهللا عـــن اليشــء عفــي عــن تبعـــه،  فــي عـــن اليشــء ُعفــي عــن تبعـــه مــن بــاب التبـــع، 

وال يـأمرون بـنقض الوضـوء، فُعفـي مرؤوسـهالنوم اليسري وهو النعاس، الصحابة كان ختفق 

  .إن وجد

ءتـــه": قــال قـــد يـــتكلم الشـــخص وخيطـــأ يف : ، حـــال القـــراءة"أو ســـبق عـــىل لســـانه حـــال قرا

يــه كــالم، قــال ءتــه أو يأ ، فإنــه يعفــى عــن "و عطــاس أو تثــاؤب أو بكــاءأو غلبــه ســعال أ": قرا

  . ذلك كله

   



 

  

  

ى بقول مرشوع يف غري حمله سهوا    ..............................................يسن إذا أ

ـا ذكـر  -رمحـه اهللا تعـاىل–بدأ املصـنف  ـاذا ذكرهـا هنـا ؟  بـذكر أحكـام سـجود السـهو، 

ــات وبــــّني املــــبطالت بــــّني الشــــيخ  ــه اهللا تعــــاىل–الواجبــ ــات : رمحــ ــن الواجبــ ــرك شــــيئا مــ أن مــــن تــ

ــى بيشــء مــن املــبطالت وعــذر هبــا ومل  ً فإنــه ُيرشــع لــه أن يســجد سجودالســهو، أمــا مــن أ ســهوا

فإنـه : له سجود السهو، فمن تكلم يف الصالة كالمـا ال يبطلهـافإنه ال ُيرشع : تبطل صالته هبا

  .ال ُيرشع له سجود السهو، كام سيأيت

ــاملبطالت  ـــ ـــق بــ ــ ــا تعلــ ـــ ـــات ؟ هلـ ــر الواجبــــ ـــ ـــد ذكـ ــ ــبطالت وبعــ ــ ــد املــ ـــ ــا بعــ ــ ــبب ذكرهــ ــ ــا ســـ ـــ إذًا مـ

وبالواجبــات كــام أن هلــا تعلــق باملبطــل بــأن مــن تــرك واجبــا ســهوا وتعمــد تــرك ســجود الســـهو 

، سـجود السـهو "بـاب سـجود السـهو يسـن": رمحـه اهللا تعـاىل–قـال الشـيخ فإنه تبطل صـالته، 

ضـــا  ــا وقـــد يكـــون مباحـــا وقـــد يكـــون أ قـــد يكـــون مســـنونا وقـــد يكـــون واجبـــا وقـــد يكـــون حمرمـ

  .مقرون عند بعض أهل العلم وقد ُأشري له بعض قليل عندما نقّسم املباح إىل قسمني

ــى بقــول مرشــوع يف غــري حملــه ســهوا يســن إذا ": بــدأ املصــنف أوال فــيام ُيســن لــه، قــال ، "أ

إمـــا أن يكـــون كالمـــا مرشـــوعا يف الصـــالة كقـــراءة القـــرآن والتســـبيح والتكبـــري : الكـــالم نوعـــان

والتهليــل وإنــام الصــالة لــذكر اهللا، فكــل مــا كـــان فيــه مــن ذكــر اهللا فهــذا يســمى ذكــر مرشـــوع، 

  .الكالم غري املرشوع: النوع الثاين

طــل : نبــدأ بــالكالم غــري املرشــوع الكــالم غــري املرشــوع إمــا أن يكــون مــبطال للصــالة، فأ

ه تنحـنح فبـان حرفـان  الصالة وما له سجود سهو، أو أن يكون الكالم غري مبطل للصالة كأ

هذه ال سجود هلا وال ُيرشـع هلـا السـجود، : أو نائام واألمثلة ذكرها املصنف قبل قليل، فقالوا 

  .بطلت صالتهوكل ما ال ُيرشع له السجود إذا ُسجد له 

مـــا جيـــوز، : رجـــل قـــرأ القــرآن يف الركـــوع والســـجود نقـــول: الـــذكر املرشـــوع: النــوع الثـــاين

أن أال وإن هنيـــت «: قــال أن النبــي : قــال يف حـــديث أيب قتــادة ــاذا قلنــا ال جيــوز ؟ النبــي 

   .»أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا



 

   
  

  .....قياما أو قعوداويباح إذا ترك مسنونا وجيب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو 

أفضـل الـذكر كـالم اهللا جـل وعــال ومـع ذلـك هنينـا عـن قراءتــه حـال الركـوع والسـجود، وممــا 

ـى يلحق به أن يأيت املرء  بالدعاء يف غري حملـه وهكـذا، فيكـون مـن بـاب الـذكر يف غـري حملـه، فمـن أ

ــ جـــابر، واجلـــ: بـــذكر يف غـــري حملـــه هـــو ســـجود : ابرمل تبطـــل صـــالته لكـــن ُهنـــي عنـــه، والنهـــي يقتيضـ

  .السهو ويقتيض سجود السهو

ــى بــذكر مرشــوع يف غــري حملــه": إذًا قولــه ويبــاح إذا ": قبــل قليــل ودليلــه، قــال عرفنــاه، "أ

ة هــذا رأي املصــنف، ولكــن التحقيــق فيهــا عنــد "تــرك املســلم يف صــالته مســنونا ، هــذه املســأ

  -:فقهائنا أن ترك املسنون نوعان

املســنون ممــا يتأكــد ويكــون مســنونا مؤكــدًا، وعرفنــا قبــل قليــل مــا أن يكــون : النــوع األول

ــيح لــه  هــو املؤكــد الــذي يالزمــه املســلم وُيكــره تركــه، هــذا الــذي إذا تركــه املســلم يف صــالته ُأ

   .سجود السهو

ءة الفاحتــة أو تــرك اجلهــر بتكبــرية االنتقــال إن : قــالوا : مثالــه لــو أن املــرء تــرك اجلهــر يف قــرا

بــل ُيســتحب، ألن املســنون الــذي يــداوم : ُيبــاح وبعضـهم قــال: بعضــهم يقــولا فهنــ: كـان إمامــا

  .عليه يكون من باب املستحب أو املباح

املسنونات غري املؤكدة يف الصالة، : النوع الثاين من املبيحات املسنونات

: ال يُرشع له سجود السهو، وإال لقلنا لكل واحد: فهذه تركها عمداً أو نسياناً 

ود السهو وهذا غري صحيح، وهذا هو حتقيق املحققني يف هذه يُرشع لك سج

ة ونص عليه بعٌض من املحققني منهم الشيخ القايض عالء الدين املرداوي  املسأ

  .يف اإلنصاف وغريه

ــيخ ــول"وجيــــب": يقــــول الشــ ــى قــ ــي: ، ومعنــ ــه جيــــب، يعنــ ــد تــــرك هــــذا : إنــ ــن تعمــ ــه مــ ــ أ

، "ركوعا أو سـجودا أو قيامـا أو قعـوداوجيب إذا زاد ": فإن صالته باطلة، قال: السجود

ع ركعـــة يعـــني ركـــع ركعتـــني ركـــوعني أو وطبعـــا كلـــه زيـــادة مـــن غـــري قصـــد، فمـــن صـــىل بضـــ

سـجد ثــالث سـجودات أو زاد قيامــا فقـام قيامــا ثــم تـذكر فجلــس وهكـذا أو قعــودا، كيــف 



 

  

  

فجلـــس ومل يكـــن قـــد نـــوى  بعـــد قيامـــه مـــن الركعـــة األوىل للثانيـــة: يتصـــور أن يزيـــد القعـــود

حة حة، باجللوس جلسة االسرتا فإنـه إمـا أهنـا سـنة فيـؤجر : لو كان نوى هبا جلسة االسرتا

ليســـت بســـنة، فــإن قلنـــا أهنــا ليســـت بســـنة عنــد مـــن يــرى أهنـــا ليســـت : عليهــا وإمـــا أن نقــول

  .بسنة

  


